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VOORWOORD 
In 1994 verscheen het boek van Freddy Van Hoof, 50 jaar scouting op Elsdonk, waarin de geschiedenis 
van de 3 scoutsgroepen behandeld werd. 

Ik heb met toestemming van de auteur hiervan een samenvatting gemaakt, hier en daar bewerkt en 
verklaard, daar sommige begrippen uit 1994 niet meer zo gekend zijn bij de huidige jongeren. 

Verder heb ik dan geprobeerd de volgende 25 jaar weer te geven. Dit is niet volledig gelukt, door het 
ontbreken van archieven uit die periode. Verslagen van de groepsraad, blauwe wimpels of kampvisa 
van enkele jaren zijn niet allemaal gevonden.  Navraag bij vroegere leden om documentatie  heeft 
nauwelijks iets opgeleverd. Ook heb ik niemand bereid gevonden hun oude verhalen of anekdotes  te 
vertellen, wat ze leuk of speciaal vonden.  Zonder iets boeiends kon ik geen tweede boek samenstellen.   
En dat is ook één van de redenen waarom deze teksten een jaar later verschijnen.  

Alles wat gevonden werd, werd per jaar opgesomd  en zal in papieren versie bewaard worden in het 
Historisch Archief Erfgoed Edegem, waar ook het boek van Van Hoof zich bevindt. 

https://archief.edegem.be 

Als iemand toch nog documenten heeft of verhalen wil vertellen, altijd  welkom. 

 

                                                                                                                              Mei 2020 
 
 
 
HOE HET BEGON 
 
In 1944 kwamen enkele wijze mannen op Elsdonk tot de vaststelling dat er voor de jeugd te weinig 
ontspanningsmogelijkheden in groep waren. Er was de KSA, de Landelijke Boerengilde, de Korfbal. 

Toch niet zo weinig op eerste zicht, in een tijdvak dat er voldoende plaats was om te ravotten of op 
straat te spelen. Maar leuke ontspanning voor de jongeren kan er nooit genoeg zijn. 

Laten we de situatie van de omgeving even schetsen. De Prins Boudewijnlaan was er met enkele 
huizen. Komende van Berchem had men aan de linkerkant de in 1923 opgerichte wijk, nu oude Elsdonk 
genoemd of de Garden City. De eerste wijk in België waar elk huis elektriciteit en stromend water had. 
Het niet-aangelegde desolate Kerkplein, vol putten en bulten, met enkel de kerk en de pastorie en het 
huis nummer 12 dat als parochiehuis fungeerde. En natuurlijk het Fort, waar de toegang tot 1977 
verboden was wegens aanwezigheid van militairen. Aan de rechterkant van de Boudewijnlaan was ook 
een villa wijk, het Bos in de volksmond, beperkt tot de De Burletlaan, Sterrenlaan en zijstraten. En de 
school met klooster van de Zusters van de Heilige Harten van Jezus ( huidige Ir Haesaertslaan ). Verder 
naar de 3 Eikenstraat toe, aan de rechtse zijde tot aan de huidige E19 en de linker kant tot aan het Bos 
van de Baron, nu Park ter Linden,  niks dan velden en weiden en boerderijen. 

Wie hier meer over wil weten, kan dat vinden in de boeken van André Mens en Pierre Hens, “ Edegem 
dat Boerendorp van Toen “. 

In september 1944 was het zover. Antwerpen was juist bevrijd, maar de oorlog was nog niet voorbij. 
De wijze mannen  van de parochie deden het nodige voor de start van de scouts en gidsen. 
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Er bestonden toen 2 soorten gidsen met 2 verschillende  uniformen, blauw en kaki. Beide waren 
katholiek, de kaki’s waren wat meer elitair, pseudo jongensachtig en Belgisch gezind. De blauwe waren 
Vlaamser en met een specifieke vrouwelijke pedagogie. 

Pastoor Van Camp die het voortouw op zich genomen had en hun proost werd, gaf de voorkeur aan 
blauw en zo geschiede. 

De groep kreeg de naam Sint-Theresia en werd door het verbond als nummer 6 ingeschreven. 

Wanneer en waarom het 30ste werd, is niet achterhaald. Zeker was het begin 1950 al 30ste.  

En waarom Sint-Theresia? Dat werd genoemd naar de kerk in Luithagen, op de grens 
Mortsel/Berchem, waar in  die periode nog vele Elsdonkenaren de mis volgden. Immers toen de wijk 
Elsdonk ontstond, was de kerk van de Heilige Familie er nog niet. Deze kwam er pas in 1927. Tot dan  
was de dichtstbijzijnde kerk deze van de H Theresia. Velen bleven daar mis volgen toen onze kerk af 
was, omdat de preek daar blijkbaar interessanter was.   

De eerste takken, rondes of patrouilles, waren de Zwaluwen onder leiding van Gilberte Engelen en de 
Meeuwen geleid door Marcella Lesire. Maria Vorlat, Kapi genaamd ( van Kapitein ) werd hoofdleidster 
Het eerste lokaal werd een huis op de hoek van de Prins Boudewijnlaan met de Leroylaan, waarvan de 
Joodse bewoners gevlucht waren voor de nazi vervolging. Kunnen we hier stellen dat onze gidsen de 
eerste krakers uit de geschiedenis waren? 

De patrouilles hadden elk een vlagenstok met wimpel, die eveneens blauw was, en zo weten jullie waar 
de naam van het tijdschrift vandaan komt. 

Na de oorlog kwam er een houten barak naast de speelkoer van de school, zo ongeveer waar nu het 
Renildisheem staat. Daarna vervangen door een gebouw in betonnen platen, ongeveer waar nu de 
huidige, in 1964 door de Parochie gebouwde lokalen staan. 

De jongens van de 55, hadden een lokaal in de jongensschool, vanaf 1960 een betonnen lokaal op het 
buitenglacis van Fort Vijf, de huidige plaats. 

 

ENKELE SPROKKELS UIT DE EERSTE 50 JAAR 

In 1946 werd  Paula Goetstouwers, Guido genaamd ( van het Latijn Guidere, gids ? ) groepsleidster. Zij 
had een tehuis voor sociaal minder bedeelden, waarvan er elk jaar mee op kamp mochten. 

De vergaderingen starten met een formatie in rij, daarna in hoefijzervorm rond de vlag met gebed en 
leuze.  

Vanaf dan komt alles versneld, in 1948 met een nieuwe tak de Voortrekkersstam, met elke week een 
avondvergadering, maandelijks een weekend en jaarlijks een buitenlands kamp. 

Kan je de vraag stellen, waar haalden zij toen het geld voor deze activiteiten. Ja, toen was er maar 
leerplicht tot 14 jaar, velen gingen werken en hadden zo een klein inkomen. Bovendien was er geen 
TV ( algemeen verspreid rond 1960 en dan klein beeld in zwart/wit met een viertal zenders ), geen 
computer. Wat kan een mens dan al anders doen dan met de gidsen op stap gaan. In tijden dat er 
weinig of niet gereisd werd, waren de buitenlandse kampen vanaf begin 1950, hoe primitief ook, 
slapen gebeurde veelal op strozakken door de plaatselijke boer ter beschikking gesteld, een enorm 
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voorrecht voor onze gidsen. Getuige hiervan een algemene verbazing bij het aanschouwen van de 
bergen in Zwitserland.  

Vanaf 1950 waren er groepsfeesten in zaal Luithagen en werd in dat jaar het toneelstuk “Hoe 
Roodkapje verrees”, opgevoerd. Elke tak voerde een nummertje op, het toneelstuk zelf werd gespeeld 
door de leiding en de voortreksters. 

Het eerste scoutshuwelijk  tussen leiding van de  30ste en de 55ste had al plaats in 1950. Er zouden er 
nog vele volgen. 

In 1959 kwam Lieve De Jongh, Berk als totem, in de leiding. Door haar waaide er een nieuwe wind, 
haar ideeën botsten wel af en toe met deze van het Verbond . Zij hechtte veel belang aan sjorren. 

In dat jaar kwam ook de eerste editie van de Blauwe Wimpel uit de stencilmachine, een soort 
drukmachine, waarbij op een speciaal blad eerst de tekst getypt werd en dan ingesmeerd met inkt. Zo 
kon men meerdere exemplaren op gewoon papier afdraaien. Naast de activiteiten werden er ook 
bijdragen gepubliceerd over de natuur, EHBO, Maria-devotie, logboeken van kampen, totemnamen en 
een vriendenband met de oud-gidsen die een abonnement konden nemen. Ook werden de leden 
vermeld die niet opdaagden zonder te verwittigen. Toen was er nog geen wet op de privacy. 

En er werd een Elfentak opgericht, de enige in het Verbond, later kwamen hieruit de kapoenen. Dat 
jaar werd ook blauw door kaki vervangen, de korte witte kousen door lange blauwe. 

De wafelverkoop bestaat al zeer lang, in 1960 bv werden 842 stuks verkocht. En deze werden niet 
besteld bij een bakkerij, nee de gidsen bakten deze zelf, zakken bloem, liters melk, kilo’s boter en 
kartons eieren werden aangesleurd, kneden, rijzen, bakken dag en nacht. 

Vanaf 1961 konden de feesten doorgaan in het Elzenhof. In dat jaar was er de eerste kerstmarkt en in 
1962 de eerste kersttentoonstelling. 

In 1963 was er een reorganisatie, door het groot aantal leden werd de kaboutertak gesplitst in 
Dwergjesland op zaterdag en Duimpjesland op zondag. De Gidsen in Jonggidsen en Gidsen, De 
Voortrekkers in stam en voorstam. 

De goede daad rond Kerstmis met bv in 1963 kerstliederen gaan zingen in de middernachtmis in de 
Sint-Augustinus kliniek. 

De overgang had voor 1980 plaats in Heide, Peerdsbos of Brecht. 

1964 kent men een terugval van het aantal leden. Men gaat meer samenwerken met de jongensscouts, 
bv met een rommelmarkt. In 1966 brengt deze 20.000 frank op, die gebruikt wordt voor  de aankoop 
van tenten. 

In 1964 werd de hoed afgeschaft en in tegenstelling tot wat men zou denken, werd dit op protest 
onthaald. 

Door de enorme bouwwoede op het Molenveld rond 1960, waardoor er 12.000 inwoners bijkwamen 
tussen 1955-1975, was er In 1968 een splitsing in drie scoutsgroepen.  55ste Sint-Jozef voor het 
Molenveld  tussen Ir Haesaertslaan en Ten Eeckhofstraat, lokaal blijft op Fort; de 77ste Sint-Paulus 
omvat links en rechts van Prins Boudewijnlaan voorbij Ten Eeckhofstraat, lokaal aan de 3 Eikenstraat  
en de 88ste Orion met oude Elsdonk; links en rechts van Pr Boudewijnlaan voor de Ir Haesaerlaan, lokaal 
naast de 55ste, de zogenaamde blokhut die in 1982 de nog huidige vorm aanneemt. 

Vanaf 1970 gaat men niet meer maandelijks naar de mis. Tot dan was dat elke 3de zondag met in de 
namiddag ook nog naar het Lof ( een gebedsdienst met zang en aanbidding van de Hostie ). 
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De Jins krijgen een teervoetkaart waarop de leiding  hun kennis van liederen, de scoutsidealen, sjorren, 
naaiwerk, land en volk, de nationale en provinciale vlaggen, het in orde zijn van uniformen, noteert. 

Juli 75, internationaal kamp Karik 60, voor 60 jaar gidsen in België in de Kluis te Leuven met 21 
nationaliteiten. 

In 1979 komen de eerste jongens in de leiding. De das bruin met oranjerand dateert van dat jaar. 

In de jaren 80 hebben we een kabouterpaspoort met gebed, lied, basisgegevens en foto. 

Men gaat ecologisch bewust op kamp. De leidingweekends zijn veelal in buitenverblijven van de 
ouders. 

De overgang start met een openingsshow gebaseerd op het jaarthema en een mis. 

In 1985 willen de 55 en 88 terug fusioneren, beide zonder hun nummer af te geven, wat natuurlijk niet 
kan.  Als compromis nemen ze het jaartal van dat jaar en als naam Elsdonk. Beweren dat de 85 jonger 
is dan de 30 klopt, maar  what’s a number, feit is dat de jongensscouts eveneens in 1944 werden 
gesticht. Later noemt men de  3 groepen scouts en gidsen “ de Molendonk “, naar Molenveld en 
Elsdonk. Hun samenwerking wordt jaar na jaar intenser. 

Leden van de 30ste; tussen 1972 en 1978, 160 à 200. Tussen 1979 en 1988, 100 à 130 en tussen 1988 
en 1994, 150 à 170. 

De carwash dateert van 1986, de opbrengst is voor een goed doel. 

In 1989 verkoop van cakes, WC-papier en doet men papierslagen. 

Vanaf dat jaar duurt elke tak 2 jaar in plaats van 3, zo ontstaan de Joka’s en de elfen werden kabouters, 
met een nieuw lied, uit de pen van An Papen. 

In 1990 komt de Blauwe Wimpel op A5 en met de kleur van het jaarteken. In hetzelfde jaar start de 
Valentijnsactie met verkoop van peperkoeken harten en rozen, al dan niet met een persoonlijke 
liefdesboodschap. De opbrengst was 30.000 BEF. 

In de jaren 90 ontbijt de leiding soms voor de vergaderingen, af en toe met Jins en oud-leiding. 

1991 levende kerststal, verkoop van kerstversiering en mogelijkheid om wafels en taart te eten. 

In 1992 hecht men veel belang aan sjorren, groepsleider Wim Van Hove bedacht de driehoek als basis 
om de toren te sjorren. Het jaar erna wonnen ze de eerste prijs van het district met een gesjorde 
schommel die 30 gidsen kon dragen. 
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KAMPEN 

Van de kampen en uitstappen werden bijna altijd verslagen geschreven, soms geïllustreerd met 
tekeningen. Kopies hiervan werden gevonden in de gidsenlokalen en in 2018 neergelegd in het 
Historisch Archief Erfgoed Edegem ( HAEE ). De originelen en talrijke fotoboeken uit die periode 
bevinden zich in privé archief. Het HAEE heeft ook vele Blauwe Wimpels.  Raadplegen kan elke 
woensdag namiddag. 

Het eerste kamp had al plaats in 1945 in Wuustwezel. 

Het eerste weekend in 1948 in Lier. 

Het eerste buitenlands kamp in 1949, met de fiets naar Nederlands Limburg. 

Het verdere buitenland kwam in 1951 naar Oostenrijk. 

In 1953 naar Grasse, hier wil ik wat over overtellen omdat het een knap staaltje van plantrekkerij was. 
Met de trein in Parijs aangekomen, bleek er treinstaking te zijn in Frankrijk. Zoals vaak in afwachting 
van een verbinding, voerden de gidsen op het perron wat volksdansjes op en gingen dan met de hoed 
rond voor wat extra centjes. Dat trok de aandacht van een groep Franse scouts, die toch nog een 
rijdende trein konden vinden. Met uren vertraging kwamen ze aan, midden in de nacht de tenten 
opstellen. Maar de terugreis, nog steeds staking. Dan maar autostop in groepjes van 3 met tenten, 
kookpotten, niet zo evident. Het relaas vertelt niet hoelang ze hier over deden. 

Over 1962 wil ik ook nog vertellen, omdat het hier bijna dramatisch afliep, en een toen aanwezige gids 
mij in 2018 verteld heeft, dat deze gebeurtenis bij haar nog steeds emoties opwekt. 

Het speelde zich af in Bauen in Zwitserland. Er stond een korte wandeling op het programma, dus geen 
eten of extra kleding mee. Met gewone schoentjes, sneakers bestonden nog niet. Maar ze verloren de 
weg, in plaats van naar hun kamp terug te keren, trokken ze verder de bergen in en kwamen in een 
sneeuwveld terecht. Enkelen gleden uit, gelukkig zonder erg. Maar daardoor durfden ze niet terug. Het 
werd donker. 

Gelukkig hadden ze zaklampen en konden zo naar beneden schijnen. Hun licht werd opgemerkt door 
dal bewoners. Men had hen uiteraard al vermist en zo kende men hun positie. Tot overmaat van ramp 
brak er een hevig onweder los. Ze konden een beetje schuilen onder een overhangend rotsblok, waar 
stel u hun angst voor, midden in de bergen met donder en bliksem rond hen. 

Om 5 uur bereikten de redders van de Zwitserse Alpinisten hen. Een van de  redders kwam zelf ten val. 
Ze werden doorweekt en uitgeput naar een berghut gebracht, waar een dokter hen opwachtte. Naast 
schrammen en builen, een gescheurd oor en een lichte longontsteking kwamen ze er nog vrij goed 
vanaf.  Na 24 uur verplichte bedrust waren ze redelijk terug  paraat. 

Om hun ouders niet ongerust te maken, besloten zij het voorval pas te vertellen als ze thuis waren. 
Telefoneren was toen ook niet zo eenvoudig, er was geen GSM, dus dat kon enkel vanuit een café of 
telefooncel. Maar dat was buiten de Gazet van Antwerpen gerekend. De Zwitserse pers had over het 
incident uitvoerig bericht, en onze krant had dat overgenomen. In haar editie van 17 augustus op de 
frontpagina “ Elf Belgische meisjes-gidsen verdwaald in Zwitsers gebergte “. En voor wie er aan 
twijfelde dat het om onze gidsen ging, op bladzijde 5 het volledige avontuur met naam en toenaam, “ 
zij behoren tot de VVKM 30ste Elsdonk “. Duidelijk wie met de schrik zat, hun ouders . 

Dat onze gidsen toen al de dappersten onder de Galliërs waren, bewijst dat ze het jaar daarna 
teruggegaan zijn, niet alleen om hun redders uitvoerig te bedanken, maar ook om hun bergtocht  te 
hervatten. Voorzichtiger en beter geëquipeerd. Girlpower avant la lettre. 

In 1966 op een kamp in Beieren, mochten zij gratis logeren bij een Duitser, die schuldgevoel had over 
wat zijn volk hier tijdens de oorlog had aangericht. 
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50 JAAR VIERING 

1994 jubeljaar met mosselsouper op 5 maart en jubileumbal op 22 april in hangar 44 met 600 personen 
en ontvangst leidingploegen  30 – 77  – 85 op het gemeentehuis, tekenen van het guldenboek op 9 
september. In stoet naar Fort V voor een Fort Boyard spel met BBQ en sing-song bij het kampvuur. 
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DE VOLGENDE 25 JAAR 

Ik som hier eerst de activiteiten op die al voor 1995 veelvuldig voorkomen, en waarvan  vele 
nu nog bestaan, al dan niet in gewijzigde vorm. Zo zie je dat niet alles van vandaag nieuw is.  
Eenmalige of speciale activiteiten worden  bij het betreffende jaar vermeld. 

 

Grootouderdag bij de Kapoenen. 
Zwemmen.   
Overnachting met ontbijt  in de lokalen. 
( Rol ) schaatsen. 
Verkleden. 
Stadsbezoek. 
Koken. 
Film. 
Casino met aangepaste kledij. 
Klimmuur. 
Gidsencafé : gezelschapsspelletjes met niet-gidsen. 
Fret voor de pret. 
Soepdropping. 
Ruilen van voorwerpen  bij de mensen aan de deur. 
Carwash voor een goed doel, veelal projecten waar iemand van de leiding bij betrokken is. Hier wordt             
ongeveer 3000 liter water verbruikt. 
Frietkot tocht. 
Verrassingsvergadering. 
Quiz. 
Playback. 
Jaarmarkt. 
Leidingwissel. 
Ouderparlement om ideeën uit te wisselen met de ouders en vooral om hen logistieke steun, zoals 
klusjesdienst, te vragen. 
Peperkoekenharten en rozen, als deur aan deur verkoop. 
Infovergadering voor de ouders met betrekking tot de kampen 
Overgang met show en bekendmaking van de nieuwe leiding  met eten en drinken en misviering. 
In examentijd beurtelings vergadering. 
Tak- ,groeps- en leiding weekends. 
Sinterklaas. 
Zoo. 
Knutselen. 
Valentijn 
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1994-95 

Plaats om te spelen 

Er wordt nieuwe elektriciteit gelegd in de lokalen en een nieuwe voordeur geplaatst. ( deze mag nu 
nog eens vernieuwd worden? ). De parochie draagt de helft van de kosten. 

Een kapoenenkamp kostte 1800 BEF. 

De leiding klaagt dat, vooral bij oudere takken, het uniform niet altijd correct gedragen wordt en dat 
er veel te laat komen.  

Triplelfuif : samen met de 77ste en 85ste. 

De speelstraat = initiatief van de gemeente.  In een afgesloten straat aan de Basiliek, Meihof, met alle 
jeugdbewegingen rond thema verkeer en speelruimte aantonen dat straten niet veilig zijn voor 
kinderen en dat ze te weinig speelruimte hebben. Onze 30ste doet een Zeepkistenrace. 

De joka’s hebben een overnachting met ontbijt.  

Er heeft een Muco ( ziekte die de luchtwegen aantast )sponsortocht plaats, ingericht door de oud-
leiding. 

Er is medewerking aan de feesten rond Meneerke van Buizegem. 

 

1995-96 

In Samenspraak 

Dit jaar kwam er een nieuw uniform, behalve voor de kapoenen, een  groen rokje of bermuda en beige 
hemd in de plaats van de kaki rok of kleed.   

Het inschrijvingsgeld wordt verhoogd tot 900 BEF. 

De kapoenen en kabouters beschilderen doeken voor de 11 11 11 – actie voor de derde wereld. 

Voor het eerst met allen naar zee rond 30 juni.  

14 uurs video marathon van de joka’s met slaapzakken. 

De joka’s vergaderen een keer met de 85ste. 

En de gidsen komen op ATV, ook hier vind ik niet terug waarvoor. 

 

1996-97 

Tuur in de natuur 

Er worden nieuwe veldbedden aangekocht. 

In de speelstraat doen we de Apenbrug. 

Komt er in het joka lokaal een luster of spots ? dat zorgde voor verhitte discussies. En wat werd het? 

Er komt een kampkaft. 
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Men krijgt zitting in de Edegemse Jeugdraad. 

Het TIMTIMTEAM wordt opgericht door de 2 van de leiding die beiden Tim heten. De bedoeling is het 
fel verminderd enthousiasme met de verkoop van de harten op te peppen door een beloning te geven 
aan de groep met de meeste verkoop. Dit jaar krijgt de winnaar een ontbijt aan bed. 

En  Bever en Tobi stappen in het huwelijksbootje. 

De kabouters houden een melkfuif voor ouders en vriendinnetjes . 

De kapoenen hebben een vergadering bij de Akabe. 

Men begint met een uitleenservice, waarbij de ouders tegen een kleine vergoeding materiaal uit het 
Matkot kunnen ontlenen. Deze service wordt vlug afgeschaft. 

 

   

1997-98 

Scouting Creatieve Tijd 

De leiding start met thuisbezoeken bij de nieuwe leden van kapoenen en kabouters. Hier kruipt veel 
tijd in, maar het betrekt de ouders meer bij de werking. 

De leiding speelt zaalvoetbal tegen de Chiro leiding van Lier, met terugwedstrijd en wonnen beide. 

Er komen nieuwe kasten voor het knutselmateriaal, papier, handdoeken. 

De blauwe PMD-zak doet zijn intrede, en dat zorgt voor problemen want niemand snapt wat er al dan 
niet in mag. En naar het schijnt, is dat heden nog niks veranderd. 

Uniform aanpassingen : T-shirt in bordeaux met logo van de 30ste, maar geen truien met opschrift, elke 
effen groene trui of trui van het Verbond is goed.  Voorstel voor een fluo lint op de das wordt 
afgekeurd, is wel veilig, maar niet mooi. Wat primeert? 

Er komen budgetten per tak voor hun specifieke noden, en voor de groep voor algemene noden. 

De parochie richt “ Plusj “op, bedoeld om jongeren na hun Vormsel bijeen te brengen in spel, 
discussies, … Ook enkele gidsen nemen hieraan deel, maar de vereniging is geen lang leven beschoren.  

Men denkt aan de gezondheid. Er is rookverbod tijdens de groepsraden.  

 

1998-99 

Graag gedaan 

De boilers worden vervangen. 

Men gaat met 3-koningen huis aan huis zingen. 

De joka’s hebben een party met de KSA Parsival, verkleed als maffiosi. 

Voor het eerst komt een Halloween vergadering, verkleed. 

De groepsleiding klaagt over het verminderd engagement, zeker wat betreft de opkuis van de lokalen, 
lokalen waar tevens plaatsgebrek ontstaat met de  156 leden. 

Begin maart halen onze gidsen de kranten “Afval helpt gidsen op kamp “  Ze hadden een 
tentoonstelling opgebouwd uit gerecycleerd afval, een koe van prikkeldraad en plastiek buizen, een 
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groot cola blik als wereldbol, een tetrablik monster. De expo had plaats op Fort V en er werd 50 BEF 
inkom gevraagd voor hun kamp in Nederland. 

 

 

 

 

1999-2000 

Droom me daar ‘ns 

De slaapkamer vergadering als nieuw idee. 

Men begint als tussenpersoon tussen ouders, die willen kopen of verkopen, met een handeltje in 
tweedehands kledij. Via een blauwe kaft in het lokaal kunnen de ouders aanbieden of kopen. Het 
volgende jaar is deze handel blijkbaar al  opgedoekt. 

Het inschrijfgeld verhoogt naar 950 BEF, 720 hiervan gaat naar het VVKSM. 

Vanwaar komen de inkomsten? – 12 % van het inschrijfgeld, 27 % van acties, 11 % van verhuur van 
materiaal, 42 % van gemeentesubsidies en 8 % diversen. 

De WC’s zijn in slechte staat. 

Men neemt deel aan de Azalea-actie ten voordele van kanker patiëntjes. 

Er komt een voorstel om een Foster Parents kindje te adopteren, maar dat wordt “ on hold “ gezet en 
nooit meer ter sprake gebracht. 

Met Kerstmis wisselt men zelfgemaakte pakjes uit. 
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En er is een modeshow en een paella avond. 

En tijdens het joka kamp werd een exhibitionist gespot. Nadere gegevens over afloop, emoties of wat 
dan ook, ontbreken. 

 

2000-01 

Zet je in – Leef je uit 

  

Verloren en niet-opgehaalde voorwerpen van de kampen worden aan Spullenhulp geschonken. 

Als nieuwigheden zijn er een Johny en Marina party en een aprilvis vergadering van de joka’s. 

Het hemd mag door een T-shirt vervangen worden. 

De lokalen worden geschikt gemaakt in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften van de 
gemeente. 

Er is commotie omdat de zee scouts in onze straten marsepein verkopen, ja ze kunnen deze toch 
moeilijk op zee verkopen, en er is nu eenmaal vrije concurrentie. 

Voor het millennium zijn er zo te zien geen speciale activiteiten gepland. 

 

2001-02 

Een spatje meer 

Enkele nieuwe thema’s bij de vergaderingen?  

Kapoenen : Dino’s – Blub – Prinsessen 

Kabouters : Bomma-Bompa – Fabrieksspel 

 

2002-03 

Buiten is troef 

Een Guatemalteekse avond met hapjes in Hangar 27. 

Edegem “ springt  “ in de Willecom en onze meisjes springen mee. 

De gidsen gaan naar Mano Mundo  in Boom. 

De leiding wordt strenger op het punt “ afbellen “ als je niet naar de vergadering kunt en gaat extra 
belang hechten aan sjorren, tent zetten en kaartlezen voor de jonggidsen. 

Het Noordpoolspel en de goede daden vergadering als nieuwe activiteiten. 

Het Verbond doet een oproep om deel te nemen aan de World Jamboree in Thailand. Van onze leiding 
is er blijkbaar iemand gegaan. 

 

2003-04 

Klinkt als scouting 
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Een massa nieuwe activiteiten, een nieuwe wind? 

Marter goe crazy – Tarzanspel – Harry en de stoute dieven – het mysterie van de joka leiding – gekke 
vergadering – verveel je dood vergadering – afreageer vergadering  - één tegen honderd – botenspel 
– koloniespel – het grote continentenspel – Romeinse spelen – verkleed als held – godsdienstig 
verkleed – beauty farm. 

De kabouters gaan met de trein naar de Kalmthoutse heide en naar het openlucht zwembad in Boom. 

Bezoek aan de kinderboerderij. 

 

2004-05 

Jongleren 

De harten en rozen worden vervangen door de nu nog bestaande plantjesactie, dahlia – petunia – 
bacoba, onder de naam “ Flower Power ”. 

Tijdens de overgang is er geen misviering meer, maar een bezinningsmoment. 

Er wordt een frigo aangekocht. 

En men start met een website. 

De leiding krijgt nieuwe truien. 

Bedrijven worden aangeschreven voor sponsering. 

Er komt focus op rommel opruimen, elke tak in zijn eigen lokaal en een beurtrol voor de gang, WC en 
leidinglokaal en de lokalen worden geschilderd. 

Weer een boel nieuwe activiteiten : 

De jogi doen een nachtspel in Cluedo stijl – het ideale mannenspel – actie/reactie vergadering – een 
douwtrip bakkerstocht die start om 7 uur. 

Men neemt deel aan de door de gemeente ingerichte speelweek ( 7 -11 februari ) 

 

2005-06 

Verdraai de wereld 

Nieuwe activiteiten : Chipsspel, Kaka kawasaki vergadering, twister, brandweerspel, drugsspel. 

Een overnachting bij de 77ste. 

Verkoop van Rode Kruis stickers, brengt een halve euro commissie per stuk op. 

Eerste 30ste fuif in Hangar 27. 

 

2006-07 

One world one promise 

Een feestjaar. De scouts in België bestaan 100 jaar. En dat wordt gevierd. Ook door onze groep. 

Voor de oud-scouts en gidsen tak begint het op de stichtingsdag 22 februari 2007. 
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Op 28 en 29 april is het nationale scouts- en gidsen weekend. De eerste dag enkel voor leiding. 

De verbonden, VVKSM Scouts en Gidsen Vlaanderen; Les Scouts; Guides Catholique de Belgique;  Fos 
Open Scouting; Les Scouts Pluaralistes,  stuurden 160.000 uitnodigingen om alle pleinen en parken van 
Brussel te overspoelen, eindigend met een spetterende show op de Heysel met 80.000 aanwezigen, 
waarvan de helft met de trein was gekomen. Om alles in goede banen te leiden waren er 5000 
medewerkers en de NMBS legde speciale treinen in. Onze meisjes vertrokken vanuit station Kontich. 

Het geheel staat in het teken van Pyrus en de natuurelementen,  lucht, een ballonspel; water, estafette 
met water  gevulde dakgootjes; vuur, vlammen laten dansen en aarde, schilderen met natuurlijke 
elementen. De Heysel werd onderverdeeld in landen en dorpen, waar je start staat op je routeblad, de 
kleintjes in groepjes van 10 met 1 leiding, elk kind een bandje met naam en Gsm-nummer van de 
leiding en nummer van de trein. In elk dorp was een toneeltje van 10 minuten en met muziek ga je 
naar het volgende dorp. Picknick en dan naar het stadion in een gereserveerd blok met een grote show 
voor vrede. En op elke stoel een vieruurtje. 

De gemeente Edegem is eigenlijk het Verbond voor, want richt al op 17 en 18 februari het evenement 
Zoom in, met alle scoutsgroepen. Thema is “ met zijn allen iets kleins is een onverwacht groots 
resultaat “. Het gemeenteplein wordt met balken en touwen omgetoverd tot een gezellig scoutsterrein 
met podium en tribunes, catwalk, schommel en bar, knutselwerkjes van de jongsten. Er zijn ongeveer 
500 aanwezige scouts en gidsen, ouders en enkele verdwaalde KSJ’ers. 

1 augustus Scouting Sunrise, 100 jaar na het eerste scoutskamp op Brownsea Island. Wereldwijd wordt  
op het hoogste punt van elk land verzameld  voor de zonsopgang, voor ons land is dat in Botrange om 
5 uur 9 minuten. Was iemand van de 30ste aanwezig? 

De Worldjamboree in de UK met 40.000 deelnemers, waaronder 1500 uit België, hier zelfde vraag. 

En dan zijn er natuurlijk nog de dagdagelijkse gebeurtenissen. Origineel of niet, het 100-jaren spel, de 
koekjesvergadering, domste spelletjes vergadering. De kabouters gaan naar Clouseau. 

De leiding kan de lokalen gratis gebruiken voor een privé feestje, maar op voorwaarde dat iedereen 
van de leiding daarop wordt uitgenodigd, wat is er dan nog privé? 

Elke tak krijgt een werkingsbudget van 100 €, vrij te besteden en 50 € exclusief voor het kamp. 

De Blauwe Wimpel komt online, de papieren versie blijft nog. 

Men koopt een microgolfoven en er is een nieuwe verwarmingsketel nodig. En het rookverbod wordt 
absoluut. 
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2007-08 

Samen in touw 

Men doet mee aan de dag van de jeugdbeweging, waarbij in uniform naar school gegaan wordt. 

Opknap van de lokalen, sifon, lampen en sloten. 

Olympische spelen als activiteit. 

 

2008-09 

Bure lure 

Een vernieuwde website. 

Hoe vettiger hoe prettiger vergadering. 

 

2009-10 

Anders getikt 

Legerspel, cheerleaderspel, verkleed als Miss Fruit, Mega Mendy spel en een dorpsspel in Edegem 
centrum. 

Er zijn nieuwe ramen nodig, maar daar is daar  vandaag nog altijd geen gevolg aangegeven. 

Er heeft een verbroederingswinterkampvuur   plaats bij de scouts van Kontich. 

 

2010-11 

Gloeiend erbij 

De Carwash is niet meer. De Parklaan kan niet meer gebruikt worden. ( Synagoge ) 

Het bezinningsmoment valt weg bij de groepsweekends. 

Men besluit om geen kampen meer te organiseren in het toeristisch gebied van Wallonië. De 
plaatselijke bevolking is de drukte van de vele groepen beu. De leiding wil voor elk kamp eerst ter 
plaatse verkennen alvorens te huren. 

 

2011-12 

Armoede is een onrecht, maak er spel van 

De overgang start niet meer in de voormiddag. 

Men doet een dikke vrienden feestje voor Music for Life, en dat haalt de krant. GVA 10/12/2011. 

Bij de Fret voor de Pret stonden er tot vorig jaar waterflessen op de tafel. Dat wordt nu afgeschaft, wat 
de drankverkoop en de inkomsten moet verhogen. 

De kapoenen, kabouters en joka’s gaan samen op kamp. En er moet steeds iemand van de leiding BOB 
zijn. 
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Er komt vanuit het Verbond een  vrije Gilwell cursus tot animator voor de leiding. ( genaamd naar het 
terrein in Engeland , door Baden Powell tot dat doel ter beschikking gesteld in 1919 ). 

 

2012-13 

Scouting? Gewoon doen 

De gidsen houden een leefweek en de joka’s een modeshow. 

Men wil de ouders beter motiveren om deel te nemen aan de familiedag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013-14 

Spelen bovenal, overal 

Een EHBO cursus voor de leiding. 

De lokalen krijgen een opknapbeurt, gaten in het plafond, verwarming, verlichting, lavabo en toilet en 
men krijgt het gezelschap van muizen. 

Bij een stockverkoop van het Belgisch leger kan wat materiaal gekocht worden.  

En men kan de hand leggen op een nieuwe “tweedehands” ijskast. 

Om geklaag over lawaai van de buren bij nachtelijke feestjes te beperken, worden deze uitgenodigd 
op een koffie babbel en op de dag zelf wordt er langs gegaan om hen te verwittigen. 
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2014-15 

Tent vol talent 

Als nieuwigheid croque verkoop in de lokalen. En later ook soepslag, die in potjes kan worden 
meegenomen.  Een andere nieuwigheid zijn de toiletboekjes.  

De bloempjes blijven populair en de wafeltjes brengen ook veel geld in het laatje, ondanks dat de VKSJ 
op dezelfde dag en in gedeeltelijk dezelfde wijk, hetzelfde idee had. Er werd afgesproken voortaan 
overleg te plegen over de acties. 

De groepsleiding klaagt dat er bij op de opbouw voor de overgang weinig volk van de 30ste aanwezig 
was. We zijn met velen, maar denk niet de ander zal het wel doen. 

Er komt een nacht van de jeugdbeweging. 

Men kan activiteiten aankondigen via de elektronische lichtkranten van de Gemeente.  En ook de 
gemeentelijke subsidies verhogen, door meer leden en meer leden op de kampen en omwille van de 
vorming gevolgd door de leiding. 

Men koopt een nieuwe fouragetent. 

De derdejaars gidsen mogen alcohol gebruiken op kamp, er wordt verondersteld dat ze met voldoende 
verantwoordelijkheid kunnen handelen. 

Eén van de jonggidsen speelt de hoofdrol in de Ketnet musical Kadanza. 

Er zijn kinderen die van hun ouders hun kleren niet mogen vuil maken. Met dezen gaat de leiding in 
overleg. 

Het gidsencafé ontstaat, waarbij na de vergadering de ouders iets kunnen drinken. 

Een kub toernooi heeft plaats met alle leden van de gemeentelijke Jeugdraad Men doet mee aan de 
24 uur Levensloop tegen kanker. En aan Rock@Edegem , Open Air, een filmavond in Hangar 27. 

 

2015-16 

Be prepared 

De volleybal club verlaat hun lokaal naast de gidsen lokalen en zo beschikken zij over een extra lokaal   
met bar en toog! Maar er moeten wel nieuwe sleutels bekostigd worden die passen op de poort en op 
beide deuren. 

De Gemeente wil 2 keer per jaar gratis afval komen ophalen.  

En het speelbos Dikke Bertha op Fort V wordt in de maand mei geopend. 

Er is wel een daling van het aantal leden. 

De Thomas More hogeschool  geeft fluo vestjes, balpennen en ballonnen. 

 

2016-17 

Grenzeloos groeien 

De blauwe wimpel komt nog enkel op de site, de papieren versie wordt afgeschaft. 
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Men kiest voor een afvalcontainer, want de sorteerproblemen bestaan nog altijd. 

Het nieuwe lokaal  mag enkel door de leiding en de gidsen tak gebruikt worden en voor ontvangst van 
de ouders. 

Op de persoonlijke facebook van de leiding mogen geen foto’s van de leden geplaatst worden. 

En elke tak krijgt nu 140 € voor hun werking. 

 

2017-18 

Allemaal abnormaal 

Omwille dat leiding vaak vakantie neemt buiten seizoen, zijn er in september te weinig helpers bij de 
overgang en op de jaarmarkt.  Besloten wordt om de niet-helpers later te belasten met extra taken. 

Nog een grote wijziging, de gidsen wordt een vzw, publicatie in het Staatsblad van 19 juni 2018 en 
neemt de naam aan van “ Gidsen 30ste Sint-Theresia “.  

 

2018-19 

Minder is meer 

De resonance fuif in hangar 27, met de leidingploegen van Molendonk en Jins. 

Een paasactie met chocolade figuren. Music for life krijgt weer steun. 

Er komt een samenwerking met Trooper. Hierdoor kunnen klanten van vooral postorder bedrijven, die 
de app van Trooper downloaden en de 30ste aanklikken, een korting losmaken die dan op de rekening 
van onze gidsen wordt gestort.  

Als eerste festiviteit van het 75-jarig bestaan, wordt de leiding en een deel van de oud-leiding op het 
Gemeentehuis ontvangen op 29 maart 2019. Een receptie en tekenen van het Gulden Boek. 

Men wil  experimenteren de kampplaatsen te vereenvoudigen, een klein kamp voor kapoenen en 
kabouters, en een groot kamp voor de oudste takken, maar dan moet de totemisatie van de jogi 
gebeuren  na vertrek van de joka’s. Voor hen moet dat geheim blijven tot ze zelf jogi zijn. Weinig 
probleem, hun kamp is toch korter. Gidsen en jonggidsen gaan al zeer lang meestal samen op kamp. 

De school gaat klassen bijbouwen, gedeeltelijk op het speelterrein van onze gidsen. De lokalen blijven 
toegankelijk via de Prins Boudewijnlaan en zij mogen de speelplaats van de school aan de Ir. 
Haesaertlaan gebruiken. 

 

2019-20 

Scout moedig 

September 2019 is de echte 75 jaar. Dit wordt gevierd op 12 oktober met een feest voor ouders en 
kinderen, oud-leiding en sympathisanten. Een gezellig samenzijn met drank, quiz en ’s avonds een BBQ. 
Kleinschaliger dan de 50 jaar viering. 

Er worden chocolade repen verkocht. 

Vermoedelijk voor het eerst in hun bestaan neemt de voltallige groepsleiding ontslag tijdens het jaar 
en komt een nieuwe ploeg  in hun plaats. 
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De joka’s kunnen  mee met het grote kamp en slapen dan ook voor het eerst in tenten, het kleine kamp 
gebeurt altijd in gebouwen. 

Niemand kon vermoeden dat het feestjaar het ellendigste jaar uit hun geschiedenis zou worden. In 
november kondigde de Gemeente haar besparingen aan. De impact voor de jeugdbewegingen is groot. 
De privatisering van Hangar 27, waardoor de huur ervan hoger kan zijn, minder hulp bij transport  van 
de balken voor de toren op de jaarmarkt, beperking uitleen van tafels en stoelen bij de overgang, … 

En in maart de corona epidemie, Covid 19, waardoor alle vergaderingen en festiviteiten verboden 
worden. Geen bloemen actie, geen Fret voor de Pret, gevolg geen voldoende inkomsten voor de 
kampen.  En wat zal er met deze kampen gebeuren? 

De leiding blijft niet bij de pakken zitten en stelt vanuit  haar kot  boekjes samen met spelletjes, 
kookrecepten, quiz,..  Het wordt online naar de leden verstuurd. Ook worden alle kinderen opgebeld, 
waar het kan met video conference. 

 

Later toegevoegd : er is groen licht, de kampen mogen, zij het met beperkt aantal deelnemers,  max 
50 in één bubbel, geen contact met de buitenwereld; dus geen twee- of driedaagse en onder strikte 
hygiënische voorwaarden, met de 1,5 m social distance. 

 Toch nog een happy end en laat ons duimen voor een betere  toekomst  de volgende 25 jaar. 

 

Het volgende scoutsjaar werd de mondmaskerplicht ingevoerd en bleven er beperkingen. 

 

  



21 
 

OUD GIDSEN 

Werden in 1960 opgericht door de toenmalige oud-leiding met als doel de vriendschap van toen verder 
uitbouwen, culturele activiteiten, inzet voor minder bedeelden, sport en spel, handvaardigheden zoals 
bloemschikken.  De vereniging had een eigen blad, het Witteke, en werd enkele jaren geleden 
opgedoekt, alhoewel enkelen nog met elkaar afspreken. 

 

AKABE 47ste Koningin Fabiola 

Ook nog een gemengde scoutsgroep op Elsdonk, voor kinderen met een beperking. Anders kan best. 

 

BADEN POWELL 

Hij is de oprichter van onze scouts, hij werd geboren in London op 22 februari 1857. Deze dag heet nu 
Founders Day of World Scouting Day of Thanksgiving Day. 

Zijn missie was kinderen te laten opgroeien in een democratische en rechtvaardige wereld. 

Op 1 augustus 1907 had het eerste scoutskamp plaats in Brownsea Island, Zuid-Engeland en een jaar 
later vinden we de eerste georganiseerde scoutsgroep terug in Hampstead. 

In België komen de eerste scouts in 1910. En in datzelfde jaar  wordt door zijn vrouw, Olave Claire 
Soomes, de eerste meisjes groep opgericht, de Girl Guides. België volgt in 1915. 

De eerste groep voor gehandicapten komt er in 1925. 

Tijdens en na de tweede wereldoorlog onderscheiden de scouts zich door sociale acties, dienstbetoon 
aan behoeftigen en hulp aan kinderen en vrouwen van krijgsgevangenen en gesneuvelden. 

We eindigen met de wijze woorden van onze stichter : 

Op een kamp is veel plaats, maar er is geen plaats voor dezen die niet willen deelnemen aan 1001 kleine 
werkjes die er iedere dag te doen zijn. 

  



22 
 

 


