GROEPSNAAM
“Onze Lieve Vrouw Ster der Zee”
Elke scoutsgroep heeft een naam. Aangezien de parochie van Luchtbal de naam van
Onze Lieve Vrouw Boodschap draagt, besloten de scouts tot deze naam voor hun
groep.
En vermits Luchtbal aan de haven ligt werd er een mooie combinatie gevormd tot
O.L.VR. Ster der Zee.
Deze keuze komt van Louis Bareel in samenwerking met zijn broer Paul.
Onze groepsnaam is zo oud als de groep zelf.

GROEPSKREET
Haven, schepen
Rang, tang, tang
Wind en regen
Woe, woe, woe
Zonneschijn verkennersleven Ra, ra, ra
L–U–C–H–T–B–A–L
Luchtbal, Luchtbal - Ra
Het was vroeger de gewoonte een kreet te hebben; zelfs een patrouille had een kreet.
Onze groepskreet dateert van einde ’31-begin ’32.
Op dat ogenblik hadden wij 2 leiders bij onze verkenners, afkomstig van de 8ste St.Stanislas, met name v.l. Louis Van Ham en a.v.l. Michel Verschueren.
Wij hebben een kreet waarop we fier mogen zijn. De laatste 35 jaar wordt deze
kreet, spijtig genoeg, niet meer gebruikt. Hebben wij de betekenis van onze
groepskreet al eens goed nagegaan?
HAVEN, SCHEPEN : Luchtbal ligt aan de haven, en er komen veel schepen.
RANG, TANG, TANG : is het lawaai van het lossen en laden van metaal.
WIND EN REGEN : duidt op onze normale weersgesteldheid.
WOE, WOE, WOE : is het geluid van de wind.
ZONNESCHIJN, VERKENNERSLEVEN : het verkennersleven is immers altijd
een zonneschijn.
RA, RA, RA : is een overwinningskreet, gelukskreet.
LUCHTBAL : is onze vestigingsplaats.
RA : is nogmaals de overwinning, die dan luidkeels weerklinkt.
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GROEPSLIED
Als d’ochtend zonne kleurig klimt
Over het Vlaamse land
Sla dan de trom, jij kerelskind
En blijf je eed gestand.
Voorwaarts kameraden
Harop ten strijd
Voorwaarts nu marcheren
Wij zijn bereid
Lieve Vrouwe, Sterre der Zee,
Heilig ons vaandel
Richt onze schree
Heilig ons vaandel
Richt onze schree.
Wie dit lied heeft geschreven en vanwaar de muziek komt hebben we nog niet
kunnen achterhalen. Maar we mogen aannemen dat het regelmatig werd gezongen
in de periode 1948-1955.
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LUCHTBAL IN SCOUTING
Ons land heeft verschillende verbonden :
- F.O.S. : Federatie voor Open Scouting
- F.E.E. : Fédération des Eclaireurs en Eclaireuses.
- F.S.C. : Fédération des Scouts Catholiques
- G.C.B. : Guides Catholiques de Belgique
- V.V.K.M. : Vlaams Verbond van de Katholieke Meisjesgidsen
- V.V.K.S. : Vlaams Verbond der Katholieke Scouts.
Luchtbal is altijd lid geweest van V.V.K.S., en heeft stamnummer 35 meegekregen.
Sinds september 1973 werkt het V.V.K.S. nauw samen met haar zustervereniging
V.V.K.M.
Het V.V.K.M-V.V.K.S. wordt verdeeld in gouwen. We hebben Antwerpen
Centrum, Heide, Op-sinjoor, Kempen, West-Brabant, Oost-Brabant, Limburg, Gent,
Land van Egmont, Waas, Noordzee, Zuid-West Vlaanderen, B.S.D.
Luchtbal maakt deel uit van gouw Antwerpen-Centrum.
Op zijn beurt wordt een gouw onderverdeeld in distrikten, en voor onze gouw zijn
dat de volgende : Antwerpen Zuid, Antwerpen Centrum, Antwerpen West en
Antwerpen Schelde.
Ondertussen is er ook nog een wijziging geweest in verband met de distrikten,
sommige distrikten hebben een nieuwe naam gekregen en één distrikt is verdeeld in
twee. Nu noemen de distrikten als volgt : Centrum, Ter Schelde, West, Hollebeek &
Zilverbeek. De naam van onze gouw is nu gouw Antwerpen (A10)
Tot 1964 is onze groep bij Antwerpen-Noord geweest. Dan had er een herverdeling
plaats en kwamen we bij Antwerpen Noord-Oost.
Sinds juni 1974 behoren we bij Antwerpen-Centrum.
Elk distrikt heeft dan zijn groepen, hier volgen de namen van de groepen waarmee
wij in 1974 in hetzelfde distrikt zaten :
1ste St.-Jacob, 2de O.L.Vrouw, 3de St. Kristoffel, 4de St.-Jan Berchmans, 5de St. –
Lutgardis, 8ste St.-Michiel, 18de Corneel Mayné, 19de Maria Mediatrix, 20ste O.L.Vr.
Boodschap, 25ste St. Jacob, 26ste Pater Damiaan, 27ste en 29ste De Reigers, 30ste Prins
Boudewijn, 35ste O.L.VR. Ster der Zee, 39ste St.-Tarticus, 40ste St.-Eligius, 72ste
Roeland, 94ste St. Edmondus.
De huidige groepen in ons district zijn :
1/25 St. Jacob, 2de O.L.Vrouw, 4de St. Jan, 5/19 St. Lutgardis/ Maria Mediatrix,
18de Corneel Mayné, 20/72 Roeland, 30ste Prins Boudewijn, 35ste O.L.VR. Ster der
Zee, 40/15 St. Eligius, 83ste St. Pricilla (Jingroep)
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Op het einde van het scoutsjaar 2005-2006 beslist VVKSM om van naam te
veranderen. Dit werd gestemd op de verbondsraad van 13 mei 2006. Deze zal
effectief zijn ingang vinden in het volgende scoutsjaar 2006-2007. De nieuwe
benaming zal voortaan “Scouts en Gidsen Vlaanderen” zijn.
Vanaf september 2007 wordt alle drukwerk en logo’s aangepast aan de nieuwe
naam.
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