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Welkomstwoord
Beste ouders/verzorgers,
Nu een of meerdere van uw kinderen lid zijn van Scouting St.
Stanislaus Kostka is het van belang dat u op de hoogte bent van de
gang van zaken binnen onze vereniging.
De leiding van de diverse speltakken bestaat uit een aantal
enthousiaste mensen. Wekelijks organiseren zij in hun vrije tijd voor
uw kind(eren) diverse spelprogramma's binnen onze scoutinggroep.
Activiteiten bij scouting kenmerken zich door op een leuke manier op
zoek te gaan naar avontuur. Meisjes en jongens leren zo in
teamverband hun eigen mogelijkheden ontdekken.
Buiten het wekelijkse groepdraaien gaat scouting ook ieder jaar met
alle speltakken (uitgezonderd de bevers en ramstam) op zomerkamp.
Daarnaast worden door het jaar heen verschillende weekend- en
groepsactiviteiten georganiseerd.
Voor opmerkingen, suggesties of vragen kunt u altijd (bijv. na het
groepdraaien) terecht bij de desbetreffende speltakleiding of het
bestuur.
We wensen uw kind veel plezier en hopen dat die een fijne tijd zal
hebben bij onze scoutinggroep.

Het bestuur
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Onze scoutinggroep
Scoutinggroep St. Stanislaus Kostka is gevestigd in
Blokhut ’t Gurke
Knegselseweg 101
5504 NA Veldhoven.
Wie wij zijn:
Sint Stanislaus Kostka is de oudste van de vier Veldhovense
scoutinggroepen. De groep is opgericht in 1946. Onze scoutinggroep
biedt een afwisselend activiteitenprogramma voor kinderen vanaf 5
jaar tot en met jongeren van 25 jaar.
Onder leiding van vrijwilligers zijn er meestal op zaterdagochtend of –
middag in en rond de blokhut allerlei activiteiten. Enkele keren per
jaar wordt er gedurende een weekend gebivakkeerd of gekampeerd,
en het speljaar wordt in de zomervakantie afgesloten met een
zomerkamp.
Voor zowel jongens als meisjes zijn alle bestaande speltakken binnen
scouting vertegenwoordigd. Momenteel hebben we ongeveer 150
leden waaronder ook een compleet bestuur van 7 personen.
Wat doet scouting:
Bij onze scoutinggroep leren kinderen spelenderwijs met elkaar
omgaan, samenwerken en doen sociale vaardigheden op. Ze werken
niet alleen in hun eigen speltak, maar we hebben bij onze groep ook
regelmatig groepsactiviteiten van een dag of weekend met alle
scouts samen. Dit geeft de kinderen de kans om ook met andere
speltakken op te trekken. Bij onze scoutinggroep krijgen de kinderen
een gevarieerd spelaanbod, worden ze structureel beziggehouden en
worden begeleid in hun activiteiten.
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De begeleiding vindt plaats door de leiding. Voor elk speltak staat een
compleet stafteam klaar. Veel van onze stafleden zijn zelf ook
jeugdlid geweest bij onze groep. Zij zijn doorgestroomd en
uiteindelijk bereid gevonden om vrijwillig leiding te geven bij onze
groep. Deze vrijwilligers besteden per week ongeveer 8 uur aan
scouting. Dan draaien ze ook nog ongeveer 3 weekenden per jaar en
gaan ze nog in de zomer een week op kamp.
Al onze leiders en leidsters dienen een intern kwalificatietraject te
volgen. Hierbij worden ze gemonitord en begeleid door onze
praktijkbegeleiders (door Scouting Nederland gekwalificeerde
trainers). Regelmatig organiseren onze praktijkbegeleiders ook
cursusavonden voor alle leidinggevenden. Op deze manier wordt de
leiding op het benodigd kwaliteitsniveau gebracht en gehouden. Ze
zijn dus erg intensief bij onze groep betrokken. Over het algemeen
blijft de leiding lang bij de groep betrokken en is er dus weinig
verloop.
Blokhut ‘t Gurke:
Wij zijn heel trots op onze mooie locatie aan de Knegselseweg 101 in
Veldhoven. We zijn van mening dat onze blokhut dé ideale ligging
heeft voor een scoutinggroep. We zitten midden in het bos en toch
dicht bij allerlei voorzieningen. We kunnen dus alle kanten uit. Veel
leden hebben onze groep gekozen, omdat de blokhut zo mooi ligt.
Scouting Nederland (landelijk/regio):
Onze groep is aangesloten bij Scouting Nederland. Dit is een
landelijke vereniging met meer dan 100.000 leden. Nederland is
verdeeld in regio's. Scouting St. Stanislaus Kostka hoort bij regio
Zuidoost-Brabant. Het landelijk bureau verzorgt de landelijke
coördinatie. Vanuit de regio's worden o.a. trainingen en cursussen
georganiseerd.
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Lidmaatschap
Aanmelden:
• Een aankomend lid mag 3 opeenvolgende weken proefdraaien bij
een speltak. Zonder afmelding vind hierna het lidmaatschap
automatisch doorgang en wordt uw kind aangemeld bij de
landelijke vereniging Scouting Nederland.
• Vóór de eerste proefdeelname dient een inschrijfformulier
ingevuld te worden door/voor de speltakleiding.
• Het inschrijfformulier wordt beheerd door de ledenadministratie
van Scouting Stanislaus Kostka en de speltakleiding.
• Vanaf de 4e keer meedraaien wordt, naar verhouding, de
contributie geheven tot aanvang van het eerst volgende
kwartaal. Alleen voor deze eerste betaling ontvangt u een
rekening van ons.
• Hierna is de contributie betaling per kwartaal.
Contributie:
• Contributie wordt ingehouden middels automatische incasso.
Dit gebeurt op of omstreeks 1 januari, 1 april, 1 juli, en 1 oktober.
De contributie wordt geïnd op onze rekening bij de Rabobank
(NL38 RABO 0153 6453 34 t.n.v. Vereniging St. Stanislaus Kostka
te Veldhoven)
•
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De contributie bedraagt per kwartaal:
o Bevers:
o Welpen Shanti-horde / Welpen:
o Gidsen / Verkenners:
o Sherpa’s / Rowans / Pivo’s:
o Ramstam:

€ 32,50
€ 40,00
€ 42,50
€ 45,00
€ 32,50

In aanvulling op de contributie zijn nog de volgende eigen bijdragen
verschuldigd:
• De helft van de eigen bijdrage voor het eindweekend (Bevers) /
zomerkamp (Shanti-horde t/m Pivo’s). Dit deel van de eigen
bijdrage is alleen verschuldigd bij deelname aan deze activiteit.
De andere helft wordt reeds via de contributie betaald. De totale
eigen bijdrage voor de zomerkampen bedraagt ongeveer
€ 80 a € 90 (eindweekend bevers € 20);
• De eigen bijdrage voor het ouder-kindweekend (bij deelname).
Dit is een extra weekend bovenop het reguliere
activiteitenaanbod;
• De kosten voor de aanschaf van het scoutinguniform.
De contributie kan ieder jaar worden verhoogd om de stijgende
kosten te compenseren.

Opzeggen:
• Opzegging van het lidmaatschap dient door de ouders/verzorgers
schriftelijk doorgegeven te worden aan de ledenadministratie
en/of de eigen speltakleiding. Opzegging dient te geschieden
minimaal 1 kalendermaand voor aanvang van een nieuw
kwartaal. De ledenadministratie draagt zorg voor de opzegging
bij de landelijke vereniging Scouting Nederland.
•

Opzegging vóór het einde van een kwartaal geeft geen recht op
restitutie van de contributie.
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Ledenadministratie:
• Ledenadministratie Scouting St. Stanislaus Kostka Veldhoven:
ledenadministratie@scoutingssk.nl
Verzekeringen:
• Scouting Nederland heeft voor al haar leden twee collectieve
verzekeringen afgesloten, te weten:
o Aansprakelijkheidsverzekering WA
o Ongevallen verzekering
Het betreft hier vangnet verzekeringen, wat inhoudt dat er pas
aanspraak op gemaakt kan worden wanneer uw eigen
verzekering geen dekking geeft. Voor de dagen dat de leden in
Nederland op kamp of weekend zijn, wordt door scouting St.
Stanislaus Kostka normaliter geen reisverzekering afgesloten.
Indien deze in het buitenland zijn wordt door het speltak wel een
aparte reisverzekering afgesloten.
•
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Tevens is elke leidinggevende verzekerd door de wettelijke
aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering (voor de
verenigingen en stichtingen) van de Gemeente Veldhoven. Ook
dit betreft een vangnet verzekering.

De speltakken
Onze scoutinggroep kent de volgende speltakken (leeftijdsgroepen):

Bevers:
Bevers zijn jongens en meisjes van 5 tot ongeveer
7 jaar. Zij spelen in het fantasiedorp Hotsjietonia,
waar ze allerlei avonturen beleven met figuren
als Bas Bos, Stuiter, Professor Plof en Stanley
Stekker. Er wordt ook geknutseld, muziek
gemaakt, in de kring gespeeld, enzovoort.

Welpen Shanti-horde:
De Welpen Shanti-horde zijn meisjes Welpen van
7 tot ongeveer 10-11 jaar. Zij spelen in de jungle,
of gewoon bij de blokhut. Gezellig samen een
spel doen is favoriet, maar ze doen voor de
welpen niet onder wat betreft hutten bouwen of
een speurtocht lopen.

Welpen:
Welpen zijn jongens van 7 tot ongeveer 10-11
jaar. Ze spelen wel eens met het verhaal van
Mowgli in de jungle, maar het liefst nog gewoon
buiten bij de blokhut. Hutten bouwen,
speurtocht, schat veroveren, noem maar op. Bij
slecht weer wordt binnen geknutseld, een spel
gedaan of ze gaan op excursie.
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Gidsen:
Gidsen zijn meisjes van 10-11 tot ongeveer 15
jaar. Naarmate de kinderen ouder worden gaat
het buitenleven een grotere plaats innemen in
het programma. Er wordt in groepjes (rondes)
gekampeerd en tochten gelopen met kaart en
kompas, soms wordt gekookt op houtvuur. Dat
alles moet natuurlijk geleerd worden, spelenderwijs leren de jongere
gidsen het van de leiding maar ook van de oudere gidsen. Naast het
buitenleven worden ook veel andere dingen gedaan zoals knutselen,
sport, excursies, enzovoort.

Verkenners:
Verkenners zijn jongens van 10-11 tot
ongeveer 15 jaar. Voor de verkenners geldt
wat betreft het buitenleven hetzelfde als voor
de gidsen. Er wordt geleerd een vuur aan te
maken, hout te hakken, (primitief) te
kamperen, je zakmes te gebruiken, te koken
(op houtvuur) enzovoort. En bij slecht weer is
het ook gezellig om binnen een spel te doen: eens kijken welke
patrouille het slimst of snelst is.
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Rowans en Sherpa’s:
Rowans zijn jongens en Sherpa’s zijn meisjes
van 15 tot ongeveer 18 jaar. Naarmate de jeugd
ouder wordt, wordt er meer zelfstandig
gedraaid, niet meer met leid(st)ers maar met
begeleiding. Binnen onze scoutinggroep draaien
de jongens en meisjes van deze leeftijd samen
in 1 groep. De rowans en sherpa’s zorgen met behulp van de
begeleid(st)ers voor hun eigen programma, dat kan variëren van een
spel in hun eigen lokaal, tot kamperen in het buitenland. Maar ook
wat uitdagende programma’s worden georganiseerd:
Mountainbiken, abseilen, een ingewikkeld bouwwerk pionieren,
noem maar op.

Pivo’s:
De pivo’s is een gemengde leeftijdsgroep voor
jeugd van 18 tot ongeveer 22-23 jaar. Zij
draaien geheel zelfstandig of eventueel met
een adviseur. Grenzen verleggen is de
uitdaging. De gezelligheid en vriendschap voert
ze wekelijks naar de blokhut.

Ramstam:
De ramstam is een gemengde leeftijdsgroep voor jeugd van 22 jaar
en ouder. Zij draaien geheel zelfstandig en bestaan voornamelijk uit
oud jeugdleden van de scouting. Zij richten zich voornamelijk op het
organiseren van grotere groepsactiviteiten.
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----------------------------------------------------------------------------------Dag en tijd van alle speltak bijeenkomsten:
Bevers
Zaterdag
10.30 - 12.30
Welpen Shanti-horde
Zaterdag
14.00 - 16.30
Welpen
Zaterdag
14.00 - 16.30
Gidsen
Zaterdag
10.30 - 13.00
Verkenners
Zaterdag
13.30 - 16.30
Rowans en Sherpa’s
Vrijdag
20.00 - 23.00
Pivo's
Vrijdag
20.00 - 23.00
Ranstam
Vrijdag
20.00 – 23.00
-----------------------------------------------------------------------------------

Afmelden:
Als men voor een speltakbijeenkomst verhinderd is, meld dit dan
tijdig bij de speltak(bege)leiding. Deze kan er dan bij het programma
of met de inkopen rekening mee houden, en men staat niet voor
niets op je te wachten.
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Het uniform

(*)
(**)
(***)

Sherpa’s

Rowans

Pivo’s

Ramstam

Verkenners

X
X
B

X X X
X X X
W W S

X
X
S

X
X
X
E

X
X
X
E

X
X
X
R

X
X
X
P

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

Gidsen

X

Welpen

X

Bevers
Hoed (*)
Hoedriem (*)
Hoedveter en speld (*)
Welpen pet (*)
Wolvenkop insigne (*)
Blouse rood
Blouse groen
Blouse beige
Blouse brique
Das: Kerr nr. 10
Dasring
Speltakteken
(speltakafhankelijk)
Installatieteken
Groepsnaambandje (**)
Regio badge (**)
Spijkerbroek (blauw) (***)

Shanti-horde

Wat heb je nodig en waar koop je het……..

X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

Indien nog verkrijgbaar bij de Scoutshop.
Wordt verzorgd door de groep of eigen speltak.
Niet verkrijgbaar in de Scoutshop.

Het uniform en de daarbij behorende attributen zijn verkrijgbaar bij
de Scoutshop.
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Scoutshop Eindhoven
Cahorslaan 20 (Achtse Barrier)
5627 BX Eindhoven
Mailadres: scoutshopeindhoven@scouting.nl
Telefoon: 06 – 12266308
Openingstijden
maandag van 19.00 tot 21.00 uur
woensdag van 14.00 tot 16.00 uur
donderdag van 19.00 tot 21.00 uur
Bijzonderheden
Pinautomaat aanwezig.
Plaats van tekens op het uniform:
o Het installatieteken wordt gedragen op het linker zakje van de
blouse.
o Het speltakteken wordt gedragen op het rechterzakje van de
blouse.
o Het groepsnaambandje wordt gedragen op de rechtermouw
tegen de schoudernaad.
o Het nestdriehoekje wordt gedragen op de rechtermouw onder
het groepsnaambandje.
o De ronde of patrouille linten worden bevestigd aan de linker
epaulet.
o De insignes worden gedragen op de linkermouw.
o Het "Nederland"bandje (=vlaggetje), dat mag gedragen worden
als men vanuit Scouting in het buitenland is (geweest), wordt
boven de rechterborstzak gedragen.
o Het "Euro" bandje wordt naast het "Nederland"bandje ook boven
de rechterborstzak gedragen.
o Waarderingstekens worden op de klep van de rechterborstzak
gedragen.
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Ceremonieën
Onze scoutinggroep is een vrij traditionele groep. Dit betekend dat
we nagenoeg alle ceremonieën doen volgens de gebruiken van
Scouting Nederland.
De “installatie”:
Eén van deze gebruiken is het officieel “installeren” van een nieuw lid
van een speltak. Dit houdt in dat men dan ceremonieel opgenomen
wordt in het speltak. Men krijgt dan de groepsdas, uniformblouse en
ander uniformattributen aangereikt.
Hierna neemt iemand van het groepsbestuur het nieuwe lid de wet
en/of belofte af terwijl ze elkaar de linkerhand geven over de
groepsvlag of speltakvlag.
De speltakleiding organiseert hiervoor een speciale bijeenkomst,
meestal binnen 3 maanden nadat het lid bij deze speltak is gekomen.
Opening en sluiting van de speltakbijeenkomsten:
Dit gebeurt ceremonieel bij de jongste vijf speltakken; eventueel
wordt de Nederlandse of speltak vlag gehesen.
Het “overvliegen”:
Het overgaan naar een volgende speltak wordt binnen Scouting
overvliegen genoemd. Het overvliegen vindt jaarlijks tijdens openingspeljaar plaats. Normaal gesproken vliegen kinderen volgens de
leeftijdsgrenzen over maar soms is het beter nog een jaartje langer
bij een bepaald speltak te blijven. Overvliegen gebeurt dan ook
meestal in overleg met de ouders.
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Leeftijdsgrenzen:
Voor jeugdleden hanteren we de volgende minimum
Leeftijdsgrenzen:
• Voor Bevers:
Vanaf 5 jaar.
• Voor Welpen Shanti-horde en Welpen:
Vanaf 7 jaar.
• Voor Gidsen en Verkenners:
Vanaf 11 jaar.
• Voor Rowans en Sherpa’s:
Vanaf 15 jaar.
• Voor Pivo’s:
Vanaf 18 jaar.
• Voor Ramstam:
Vanaf 22 jaar.

Symbool van de World Organization
of the Scout Movement (WOSM)
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Activiteiten
Onze scoutinggroep heeft elk speljaar de volgende activiteiten:
•

Openingspeljaar

•

Kerstviering Gehele groep

Dec.

•

Carnaval

Gehele groep

Feb./Mrt.

•

Keropawe

Regio weekend (Kempische
Mrt./April
Ronde en Patrouille Wedstrijden)
voor de Gidsen en Verkenners

•

Wekka

Regio weekend (Welpen Esta
Kabouter Kamp) voor de
Welpen Shanti-horde en
Welpen.

•

Hike and
Seek

Looptocht met rugzak voor de
Mei
geoefende Gidsen en Verkenners
Georganiseerd door de regio.

•

Zomerkamp Elk speltak, behalve de Bevers
en Ramstam.

Gezamenlijke groepsactiviteit
met “overvliegen”. Eventueel
met een overnachting.

Sept.

Mei

Juli/Aug.

Het speljaar loopt in beginsel van de start van het (basis)schooljaar
en eindigt in de zomervakantie met het zomerkamp.
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Wie is St. Stanislaus Kostka?
Stanislaus werd als tweede van vijf
kinderen geboren op 28 oktober
1550 in Rostkow uit een oud,
adellijk Pools geslacht. Zijn vader,
Jan Kostka, woonde er op het
landgoed als een rijk en machtig
edelman. Hij was gouverneur van
Zakrotzin en gehuwd met
Margareta Kriska.
Stanislaus kreeg met zijn drie
broers en zijn zus een katholieke
opvoeding. Wilden hun kinderen
later voorname burgers zijn, dan
moesten zij bovenal zelf het goede
voorbeeld geven. Zo jong als hij was, voelde 'Stanislaus feilloos aan,
wat kon en wat niet.
Toen hij veertien jaar oud was. Besloot zijn vader hem samen met
zijn ouder broer Paul naar Wenen, de hoofdstad van Oostenrijk te
sturen, waar de pater Jezuefeten een kostschool geopend hadden
voor de zonen uit adellijke families. Het was een internationaal
bekende school, waar de kinderen van de meest vooraanstaande
personen uit Oostenrijk, Bohemen, Hongarije en Polen hun opleiding
kregen. De paters zorgden er voor een degelijke vorming van de
jeugd. Op 24 juli 1564 kwamen Stanislaus en Paul Kostka (zijn oudere
broer) er aan, vergezeld door hun gouverneur Jan Bilinski, een
kamerdienaar en nog twee andere dienaren.
Stanislaus voelde zich hier thuis. Hier studeerde hij om aardse
wetenschap te verwerven. Hier ook had hij een geestelijk tehuis
gevonden. Hier vond hij wat hij zocht.
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Het zou echter niet lang duren. In dezelfde maand waarin hij zijn
intrede gedaan had in de Oostenrijkse hoofdstad, stierf keizer
Ferdinand. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Maximiliaan, deze
ontnam de Jezuefeten het internaat dat hun onder Ferdinand
verleend was.
Ze zochten en vonden een onderkomen bij senator Kimberger. Zo
belandden zij vanuit de vrede en de rust van het internaat in het
woelige en modieuze stadsleven.
Er braken moeilijke tijden aan voor Stanislaus, het was immers niet
zijn keuze geweest om op kamers te gaan. Maar wat kon hij anders?
Stanislaus bleef trouw de lessen van de paters volgen en ging telkens
bij hen ter kerke. Zijn broer Paul en gouverneur Bilinski waren niet zo
blij met de vroomheid van Stanislaus. Zij hadden hun zinnen op heel
andere dingen gesteld. Zij vonden in de theaters en
dansgelegenheden hun eigen tempel.
Midden december 1566 werd
Stanislaus zwaar ziek. Terwijl de
geneesheren begonnen te
wanhopen aan de genezing van de
jonge Stanislaus die eigenlijk nog
een heel leven voor zich zou
moeten hebben, bleef Stanislaus
kalm. De dood zou hem toch
immers rechtstreeks bij God
brengen!
Op zekere nacht verscheen hem de
Maagd Maria met het kind Jezus
op de armen, zij legde het kind
neer op het bed van de jonge
Stanislaus. Maria verdween, maar
liet Stanislaus achter; helemaal
genezen.
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Na zijn genezing ging Stanislaus naar pater Laurentius Maggi, met het
dringende verzoek hem op te nemen in de orde. Maar hier in
Oostenrijk durfde men hem niet op te nemen in de orde, omdat men
bang was van zijn vader, die een machtig man in Polen was. Goede
raad was duur.
Augustus 1567 ontmoette Stanislaus pater Franciscus Antoni, die
hem aanraadde om contract op te nemen met Franciscus Borgia, de
generaal van de sociëteit in Rome zelf. Het besluit van Stanislaus
stond vast: hij zou elders gaan zoeken wat hij in Wenen niet vinden
kon. De volgende ochtend stond Stanislaus heel vroeg op. Hij ging
eerst naar de mis. Daarna vroeg hij de zegen aan pater Antoni en
kreeg hij een aanbevelingsbrief mee.
De jongeman van adellijke afkomst had zijn rijke kleren verwisseld
voor die van een arme boerenjongen. Met een rozenkrans bij zich en
een wandelstok in de hand vertrok hij, helemaal alleen te voet. In het
grootste geheim. Het was op 15 augustus 1567. Stanislaus was
zestien jaar oud.
Zo trok de jeugdige pelgrim verder door de bossen en de weiden,
over stoffige wegen. Alleen, omdat niemand van zijn eigen familie
begrip voor hem had. Overnachtend onder de eerste de beste
beschutting die een boom of struikgewas hem bood. Honderden
kilometers te voet, richting Augsburg, waar hij Peter Canisius, de
provinciaal van de orde in Duitsland, hoopte te ontmoeten. Die zou
hem verder helpen.
Na lange omzwervingen vol gevaren en ontberingen bereikte
Stanislaus Augsburg. Maar Petrus Canisius was er niet. Zo vertrok hij
weer, richting Dillingen, waar hij Petrus Canisius wel ontmoette.
Eind september verliet Stanislaus Dillingen, in het gezelschap van
twee andere Rome-reizigers; Giacomo Levanzio, afkomstig uit Genua
en Fabricius Reyner uit Luik. Ook Petrus gaf hem een
aanbevelingsschrijven mee voor de generaal, gedagtekend op 25
september 1567. Na de zegen ontvangen te hebben, vertrokken zij
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naar de eeuwige stad. Opnieuw te voet. Stanislaus was vol
vertrouwen. Het werd een lange maar ontspannende tocht.
Ze kwamen aan in Rome op 25 oktober 1567, twee-en-een-halve
maand na zijn vertrek uit Wenen. Een nieuwe wereld ging voor
Stanislaus open. Stanislaus wist dat hij als volgeling van Christus zich
erop moest toeleggen, volmaakt te zijn.
Begin augustus 1568 kreeg Stanislaus een ingeving, dat die maand de
laatste van zijn leven zou zijn. Voor het feest van Maria-ten-hemelopneming zou hij in de hemel zijn. Stanislaus werd daarop ziek.
Stanislaus werd overgebracht naar een aparte kamer. Deze ziekte is
de laatste. Ik zal nooit hier meer opstaan. En hij voegde eraan toe,
toen hij de verbazing van de omstanders zag: Als het tenminste Gods
wil is.
Op de ochtend van de veertiende augustus verklaarde Stanislaus aan
een ziekenbroeder, dat hij die nacht zou sterven. Tegen de middag
kreeg men in de gaten, dat wat Stanislaus gezegd had niet ongegrond
zou kunnen zijn. Toen de avond viel ontving hij de sacramenten van
de zalving. Hij bad mee met degene die rond zijn bed stonden. Kwart
over drie in de nacht stierf Stanislaus Kostka, op 15 augustus 1568.
Zeventien jaar oud.
Stanislaus kostka is op 31 december 1726 heilig verklaard en is in
Polen de patroon van vele religieuze instituten.

(uit “Heiligen en hun roeping”)

20

Geschiedenis van onze groep

Scoutinggroep St. Stanislaus Kostka is voortgekomen uit de Jonge
Wacht, de St. Gerardus Majella-groep (zie bovenstaande foto van juni
1933). Dit was de voor-oorlogse Rooms Katholieke vereniging voor
jongeren. De activiteiten vonden plaats in de natuur. De organisatie
had een hut van plaggen bij de Vlasroot tussen Veldhoven en Waalre.
In de oorlogsjaren legde de Kerk de activiteiten van de Jonge Wacht
stil.
Na de oorlog nam Jonge Wacht-leider Henk Smets samen met de
gemeentesecretaris in Veldhoven, de heer Westelaken, een
onderwijzer op de jongensschool, de heer Cees van Berendonk, en
kapelaan Vogels het initiatief tot het oprichten van De Pioniers voor
jongens van een jaar of 12 tot ongeveer 15 jaar.
De eerste blokhut werd gebouwd van hout, dat men kreeg van de
militaire overheid, en geplaatst aan de Dorpstraat. Doch enige jaren
later brandde deze af. Op deze plaats is nu Makelaarskantoor Jansen
gevestigd. De eerste leiders waren Frans van de Linden, Gerrit van de
Boom, Frans Lodewijks en Nol Westelaken. Gerrit van de Boom werd
de eerste hopman.
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De Pioniers bestonden maar kort, van eind 1944 tot eind 1946. In dat
jaar werd de RK Padvindersbeweging opgericht. De Pioniers sloten
zich bij deze organisatie aan. De St. Stanislaus Kostka zag het
levenslicht. In deze tijd ontstonden ook de welpen, jongens van
ongeveer 6 tot 9 jaar. Leidsters van het eerste uur waren Toos
Rooymans, Mieke van de Boom, Mia Verhagen en Any Westelaken.
Deze laatste was de eerste Akela. In korte tijd groeide onze groep uit
tot 4 verkennersgroepen en 2 welpenhordes.
De tweede blokhut van de scouting in Veldhoven-dorp werd
gebouwd in 1948 en stond ter hoogte van de huidige parkeerplaats
aan de E3, de Oeienbosch. De naam ’t Gurke is waarschijnlijk een
afleiding van de heemkundige benaming van dat gebied; het Goor.

Blokhut ’t Gurke (de eerste
blokhut met deze naam)

Van 1955 tot 1962 kwam er de klad in. Doch toen de heer Smeyers
als groepsleider werd aangezocht, leefde onze groep steeds sterker
op. De blokhut werd in 1963 door brand verwoest. Gezien de
plannen op die locatie een snelweg aan te leggen werd de nieuwe
(derde) blokhut in 1966-1968 gebouwd aan de Knegselseweg. Ook
deze blokhut draagt de naam; ’t Gurke. Totdat de nieuwe blokhut
klaar was, zat de St. Stanislaus Kostka groep in kleuterscholen, in de
looierij van Van Sambeek en de stam huisde in de sigarenfabriek.

22

Blokhut ’t Gurke 2

Halverwege de jaren zestig ontstond de Jacintegroep. Dit was de
meisjesgroep, die los stond van de jongensgroep. Beiden waren wel
aangesloten bij de landelijke koepel Scouting Nederland.
In 1981 werden de jongens en meisjes één groep en werd de naam
St. Stanislaus Kostka door beiden gevoerd.
Onze groep heeft ook niet altijd alle speltakken gehad zoals we die nu
kennen. Rond 1987 was het animo zo groot dat scouting Nederland
besloot om ook een speltak voor kinderen van 5 tot 7 jaar op te
richten: de bevers genaamd. Dit is een goede keus geweest, 30 jaar
later zijn er nog steeds bevers van het eerste uur lid van onze
scoutinggroep.
Inmiddels hebben we ook al weer verschillende jubilea achter de rug.
Het 40, 50, 60 en in 2016 het 70 jarig jubileum van onze groep. Dit is
elke keer weer groots gevierd met verschillende activiteiten in
veldhoven en voor alle leden de groep, maar ook een reunie en
natuurlijk niet te vergeten het gezamenlijke groepskamp. In 2006 zijn
we met 150 leden naar Baarn geweest waar we een fantastisch kamp
gehad hebben. In 2016 hebben we Nistelrode aangedaan met alle
jeugdleden.
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Groepsfoto genomen tijdens opening speljaar 2015/2016 (september 2015).

Na het 60 jarig jubileum stond al weer snel de andere grote
verandering voor onze scouting groep voor de deur. De blokhut was
namelijk hoog nodig aan vervanging toe. Het heeft een aantal jaren
lobby en calculatiewerk gekost maar nadat de benodigde gelden via
sponsoren fondsen en subsidies binnen waren konden we in 2007
aan de bouw beginnen. Omdat we graag de vorderingen van de
blokhut willen zien, zijn we in bouwketen op het speelveld groep
gaan draaien. Het resultaat is dat in september 2008 de blokhut ’t
Gurke 3 officieel door burgemeester Mikkers van Veldhoven
geopend werd.

Blokhut ’t Gurke 3
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Internet
Scouting St. Stanislaus Kostka heeft een eigen website en een eigen
Facebookpagina. Hierop worden berichten gepost van de diverse
speltak- en groepsactiviteiten.
Website:
Facebook:

www.scoutingssk.nl
www.facebook.com/scoutingssk

Binnen onze groep hebben alle (belangrijke) functionarissen een
eigen e-mailadres zodat rechtstreeks met hun contact opgenomen
kan worden. De Belangrijkste e-mailadressen zijn:
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Alle bestuursleden:

bestuur@scoutingssk.nl

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

voorzitter@scoutingssk.nl
secretaris@scoutingssk.nl
penningmeester@scoutingssk.nl

Ledenadministratie:

ledenadministratie@scoutingssk.nl

Alle Beverleiding:
Alle Shanti-horde leiding:
Alle Welpenleiding:
Alle Gidsenleiding:
Alle Verkenner-leiding:
Alle Rowan/Sherpa-leiding:

bevers@scoutingssk.nl
shantihorde@scoutingssk.nl
welpen@scoutingssk.nl
gidsen@scoutingssk.nl
verkenners@scoutingssk.nl
rsaleiding@scoutingssk.nl

Alle Pivo leden:
Alle Ramstam leden:

pivos@scoutingssk.nl
ramstam@scoutingssk.nl

Info (ver)huur blokhut:

verhuur@scoutingssk.nl

Privacybeleid
Scouting St. Stanislaus Kostka verwerkt persoonsgegevens. Wij willen
u hier graag duidelijk en transparant over informeren.
Scouting St. Stanislaus Kostka gaat bewust om met
persoonsgegevens. Het privacybeleid van Scouting Nederland vormt
de basis voor het privacybeleid van Scouting St. Stanislaus Kostka.
Voor een algemene toelichting over hoe Scouting St. Stanislaus
Kostka omgaat met persoonsgegevens verwijzen wij naar het
privacystatement van Scouting Nederland. Hierin wordt antwoord
gegeven op de belangrijkste vragen over de verwerking van
persoonsgegevens via het ledenadministratiesysteem Scouts Online
van Scouting Nederland (SOL), dat ook door Scouting St. Stanislaus
Kostka gebruikt wordt voor de administratie van persoonsgegevens.
Het volledige privacystatement en privacybeleid van Scouting
Nederland is terug te vinden op www.scouting.nl/privacy. Het
volledige privacybeleid van Scouting St. Stanislaus Kostka is terug te
vinden op onze website, www.scoutingssk.nl.
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