
 1

VRIENDENKRINGEN 
  

In de loop der tijden heeft onze scoutsgroep 4 Vriendenkringen gehad. 
 
1) VRIENDEN VAN DE SCOUTS 
 Deze zijn gestart in 1941.  In de oorlogsperiode hadden de mensen weinig geld, en 
de vriendenkring was er meer als morele steun. 
We hebben nog kunnen achterhalen dat er op 10 maart 1946 een verkiezing is 
geweest voor een nieuw bestuur. 
Na de oorlog is men ook begonnen met lidkaarten. 
Enkele leden van het bestuur van deze vriendenkring zijn : 
Verbruggen, Jacquet, Van Acoleyen en Fons Van Alken. 
Deze Vriendenkring heeft ook zeer hard meegewerkt in de periode 1950-’51 om 
het nieuwe houten lokaal aan de spoorweg op te bouwen. 
 
2) VRIENDENKRING 35 
Deze Vriendenkring nam waarschijnlijk een aanvang rond de jaren 1955.  In dit 
bestuur waren ook scoutsleiders vertegenwoordigd, zoals Bob Saquet.  Hij was in 
deze periode de voorzitter. 
Er werden in deze vereniging statuten opgemaakt en deze zijn in het Staatsblad 
verschenen. 
Zij helpen de scouts o.a. de tenten van de kampen recht te zetten, en zorgden ook 
voor het vervoer naar de kampbezoeken.  Ze hebben ook patrouillekoffers 
gemaakt. 
Nog enkele namen van mensen die in deze Vriendenkring hebben gezeteld : Wim 
Van de Walle, Tubbax, Van Ballaert, Jos Van Broeckhoven, Staf Wuyts, Jos 
Sterckx , Albert Van Overloop en Baum.  En als scoutsleiders waren dat Leon Van 
Aken, Leo Wens, Manfred Eller en De Vynck. 
 
3) SCOUTSVRIENDEN 35 
Door Paul Goethals, toenmalig groepsleider, werd de vriendenkring terug 
opgericht in samenwerking met enkele leiders, waaronder Paul Moreel. 
Eigenaardig was wel het feit dat het bestuur bestond uit verschillende vaders van 
de verkennerstak van laatst genoemde. 
 
De bedoeling van de groepsleider was steun te krijgen van de ouders, en deze 
mensen op deze manier interesse te doen krijgen voor de groep. 
Het financiële aspect kwam op de 2de plaats, maar de “scoutsvrienden” krijgen 
helaas geen inspraak in de groep. 
 
Op vrijdag 13 mei 1966 werd dan een eerste ouderbijeenkomst gehouden. 
Alhoewel er maar een geringe opkomst was werd toch het één en het ander 
besproken : 
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- Na wat wikken en wegen was iedereen tevreden met de naam 
“scoutsvrienden 35”. 

- Er werd een voorlopig bestuur gekozen. 
- Er werd afgesproken een feestavond in te richten met het doel zoveel 

mogelijk toekomstige leden en sympathisanten bijeen te brengen. 
17 juni 1966 was dan de datum voor de kiezing van het 1ste bestuur. 
 
Het eerste bestuur bestond uit volgende personen. 
Marcel Van Uffelen : Voorzitter 1967 – Ondervoorzitter 1966 
Albert Lambrechts : Ondervoorzitter + 
Raymond Tavernier : Feestbestuurder 
Fons Hoogsteyns :  Contactpersoon parochie 
Hugo Evrard :  Secretaris 
Cas Van den Broek : Raadslid 
Daems :   Raadslid 
Jan Gillekens :  Raadslid 
Marcel Tissen :  Raadslid 
Ludo Boeykens :  Raadslid 
Harry ….. :   Raadslid 
Broer van Harry  … : 1 jaar voorzitter (1966-1967)? 
 
Deze ploeg blijt onder voorzitter Marcel Van Uffelen tot 1977 werken.  In 1977 
geeft Marcel Van Uffelen zijn voorzitterschap over. 
Enkele van hun uit oogspringende activiteiten zijn het Candellight bal, de autocar 
voor het kamp vastleggen, de aankoop van enkele tenten ter waarde van 80.000 fr.  
Dit gebeurde met de hulp van Raymond Tavernier.  Ook hebben zij de 
dasverandering geleid.  Deze werd plechtig overhandigd op de speelkoer van de 
school. 
 
Na Marcel Van Uffelen neemt Werner Beyers het voorzitterschap op zich.  In 1983 
was de functieverdeling de volgende : 
 
Voorzitter :  Werner Beyers 
Ondervoorzitter :  Koen Buschgens 
Sekretaris :   Jan Boon 
Feestbestuurder :  Eugène Hoogsteyns 
Schatbewaarder :  Willem De Peuter 
Oud-scouts inspirator : Mark Boon 
Raadslid :   Jan de Winter 
    Erwin Segers 
 
Willem De Peuter (schatbewaarder) neemt in 1984 afscheid van de scoutsvrienden, 
zijn taak wordt overgenomen door Eugène Hoogsteyns.  Hij blijft tot na het 
jaarlijks bal feestbestuurder.  Na het bal neemt Mark Boon deze taak op zich.  In 
1986 bestaan de scoutsvrienden 20 jaar.  Om dit niet onopgemerkt voorbij te laten 
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gaan organizeren zij een café chantant.  Op 16 november 1985 treed Ed Kooyman 
in het CC van Luchtbal op.  De voornaamste activiteiten van de scoutsvrienden 
waren de Padvinderkesfeesten, jaarlijks bal in oktober, rondgaan met lidkaarten.  
Zij droegen ook zorg voor het materiaal van de groep.  Na enkele onenigheden 
wordt er na lang beraad op het planweekend van 4 en 5 oktober 1987 beslist aan de 
scoutsvrienden te vragen hun beweging te ontbinden.  De overdracht van het saldo 
scoutsvrienden 35 gebeurde op 28 februari 1988 om 20u00.  Met deze valt het 
doek van 21 jaar scoutsvrienden 35. 
 
4) GROEPSCOMITEE 
Na het opdoeken van de scoutsvrienden 35 was er uiteraard een leegte ontstaan die 
opgevuld moest worden.  Op 8 november 1987 hebben we besloten om een 
groepscomité op te richten.  Na de nodige voorbereidingen is het bestaan van het 
groepscomité een feit. 
 
Volgende personen werden in volgende functies verkozen : 
Voorzitter :  Flor Gijsen 
Ondervoorzitter : Walter De Rop 
Penningmeester : Ludo Boeykens 
Secretaris :  Jef van de Vliet 
Verdere leden : Marc Van Bets, C. Dada, Eric De Coster, Chris Bracke, Tuur 
Geeraerts. 
 
Op 22 april 1988 komt het groepscomité met hun eerste grote activiteit naar buiten.  
Zij organiseerden in het oude CC Luchtbal (houten school) een eerste uitgave van 
de Safariparty.  Deze activiteit zal 6 jaar plaatsvinden. 
Datzelfde jaar werd er besloten om in de scoutsshop twee tenten aan te kopen ter 
waarde van 60.000 fr. 
Als laatste taak van het eerste jaar comité, stond de voorwacht op het programma.  
De eerste voorwachters van het comité waren : Walter De Rop, Chris Bracke, Joris 
Cassan, Frank Boeykens, Karel, Ronny Vertonghen, Peter en Tuur Geeraerts. 
 
Op 3 december 1988 wordt er in het stamlokaal een darts-avond ingericht.  Na het 
scoutsjaar 1990-1991 stopt Jef van de Vliet als secretaris van het comité en neemt 
Filip Janssens deze taak over. 
 
Om de leegte van de Safari-party op te vullen wordt er met de nieuwe leden van 
het comité besloten om een familiequiz te organiseren.  Deze werd voorbereid door 
Loeki Vischschoonmaker, Ria Kazandjian, Marc Van Eynde en Peter Gijsen.  De 
eerste editie had plaats op 15 oktober 1994 in het CC Luchtbal.  Van de quiz zullen 
drie edities plaatsvinden. 
 
Tot op vandaag werken we steeds met een groot aantal medewerkers waar we ten 
allen tijde op kunnen rekenen.  Denken we bv. aan de kookploeg voor de kampen 
en weekends, de voorwacht, enz…….. 


