LOKALEN
In 1930, bij de start van de scouts, mogen we van Z.E.H. Vermeylen de parochiale
school gebruiken op de hoek van de Cardiff- en Glasgowstraat.
In 1932 wordt tegen de school, op de hoek van voornoemde straten, een lokaal van 6
op 9 m aangebouwd. Dit lokaal was eigendom van Louis Bareel. De “Kaarters”
mochten in de week ook het lokaal gebruiken.
Men gebruikte dan nog steeds de speelplaats van de school voor de ontspanning.
De v.k.’s hadden intussentijd een lokaal gekregen op de Canadalaan 228, bij “Rik,
de coiffeur”.
Rond 1935 werd na een hevige woordenwisseling met Z.E.H. Vermeylen het lokaal
verzet in de polder, aan de salaadweg en Laarsebeek. Het werd verwoest bij het
begin van de oorlog en was niet meer bruikbaar. De patrouillehoek van de kraaien
was helemaal in riet opgebouwd.
In 1940 mochten ze van Pastoor Stevens terug de school gebruiken. De sleutel van
de school zoeken was altijd een groot probleem.
In november 1941 huurde men het huis aan de Liverpoollaan 45. Dit werd gehuurd
door aalmoezenier Stuyck. In dit huis zaten de verkenners boven met 3 patrouilles,
want ze waren met 32 man. Beneden zaten de welpen. Men heeft dit gehuurd tot
±1952.
Van 1947 af reclameerden de buren voor het lawaai. We zochten ook naar een
nieuw lokaal. Pastoor Frateur van Oosterweel, beter gekend als nonkel Jan, had nog
een grote barak staan.
Deze barak wilde hij wegdoen aan een “schappelijk prijske”.
De leiding ging een bezoekje afleggen. Het lokaal werd goed bevonden en het werd
gekocht door Paul Bareel.
We moesten het zelf afbreken en terug opbouwen. De afbraak en opbouw werd
vooral gedaan door de vrienden van de scouts.
Het lokaal werd naar Luchtbal getransporteerd met natiewagens. Den “Door”
leverde bovendien materieel en elektriciteit. Het lokaal stond gedeeltelijk op
grondgebied van de stad en gedeeltelijk op staatseigendom (spoorwegen).
Het lokaal links in de barak was van de welpen en rechts van de verkenners.
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De p.a. hoeken en de leidershoek waren verbonden met seintoestellen.
Ons houten lokaal moet echter verdwijnen door de aanleg van de Argentiniëlaan.
Het lokaal wordt afgebroken en verkocht aan de scoutsgroep van Ekeren.
De scouts krijgen het kajotterslokaal aan de spoorweg. Dit is nog altijd ons huidig
lokaal.
Op 7 mei 1960 is er plechtige opening van onze nieuwe lokalen. De opening
gebeurt door onze stichter Louis Bareel. Daarna gaan we samen met de
muziekkapel naar de welpenlokalen waar een grote tentoonstelling opgebouwd was.
De welpentakken zijn in de Cardiffstraat, horde 1 huist o de 2de verdieping en horde
2 zit op de eerste verdieping.
In 1966 heeft het v.k.’s lokaal nog eens een goede schilderbeurt gehad. De onkosten
worden 205 fr.
Op het einde van 1967 start men met vernieuwingswerken aan het heem van de
Argentiniëlaan.
De muurtjes van de toenmalige patrouillehoeken worden afgebroken en er worden
zitbanken geplaatst, alsook de zoldering wordt nagezien en hernieuwd. Het lokaal
wordt ook herschilderd.
Op 27 januari 1967 is er de inhuldiging van het v.k.’s lokaal.
Men heeft ook geprobeerd een stuk grond te krijgen op het militair domein om er
een lokaal op te zetten.
Het welpenlokaal krijgt een grote beurt op 15 februari 1968.
In de paasvakantie van 1969 is men gasverwarming aan het leggen.
Op 27 april 1968 opening j.v.k.’s lokaal.
Op 18 oktober 1969 de plechtige opening van het lokaal van de Master Bareelstam
in de Cardiffstraat. De stam mocht ook de lokalen gebruiken onder de nieuwe kerk.
In het groot verlof van 1970 worden nog grote veranderingen aangebracht aan het
welpenlokaal.
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Op 12 maart 1972 is de opening van het vernieuwde kapoenen- en leiderslokaal.
Op 9 maart 1973 wordt het bestaande scoutslokaal voorzien van een nieuw dak.
O.S.K. 35 is in 1973 ook onder de nieuwe kerk gevestigd.
Op 26 april wordt er een aanvang genomen met de vergroting van het j.v.k.’s lokaal
en in december 1974 kan men beginnen met de binneninrichting.
In het vergrote gedeelte moet een nieuwe vloer gelegd worden, in het ganse lokaal
een nieuw plafond.
Er moeten 4 p.a. hoeken gebouwd worden, alsook de installatie van 2 w.c.’s.
De ganse elektriciteit werd vernieuwd en aangepast. De waterleiding werd
binnengebracht en nieuwe deuren werden geplaatst.
En tot slot worden de lokalen in frisse kleuren gezet.
In het scoutsjaar 1975-1976 hebben we dan nog het vervaardigen van een nieuwe
poort, de aankoop en installeren van het sanitair en aansluiten op de waterleiding.
De opnieuw opgerichte kapoenen (1991) delen aanvankelijk samen met de leiding
het stamlokaal. Nog datzelfde jaar werd er beslist dat de kapoenentak een eigen
lokaal moeten hebben. Het lokaal op de tweede verdieping in de Cardiffstraat staat
leeg en wordt bij deze gerenoveerd. Muren bezetten, vals plafond, vloerbekleding,
sanitair en elektriciteit aanbrengen en de kapoenen konden in 1995 verhuizen naar
hun nieuw lokaal.
Tijdens het scoutsjaar 1999-2000 wordt er besloten het lokaal van de
welpen/kabouters te vergroten. Het bestaande balkon wordt mee in het lokaal
geïntegreerd. De bestaande ramen die het lokaal van het balkon scheiden worden
verwijderd en er worden, aan de buitenzijde van het balkon, nieuwe ramen geplaatst.
In juni 2000 was het dak van het jong-giver & giverlokaal dringend aan vervanging
toe. Dank zij een gelukkig toeval, en de juiste mensen, hebben we een aluminium
dak van de sloophamer kunnen redden. Met de hulp van enkele mensen heeft ons
lokaal op de Argentiniëlaan een nieuw dak.
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In 2001 worden de buitenmuren van het stam-, kapoenen- en welpen/kabouterlokaal
met grijze tegels bekleed. Dit om indringend vocht tegen te gaan.
Op 1 november 2002 neemt de voorwacht het stamlokaal onder handen. De muren
worden geschilderd, plafond afgewassen, tochtwand wordt bekleed met kurk, enz…
In 2003 krijgen het stamlokaal en het welpen/kabouterlokaal nieuwe ramen. Het
stamlokaal en de benedendeur van de gang in de Cardiffstraat krijgen een nieuwe
deur
In 2002 wordt vernomen dat de oude kerk op Luchtbal dient afgebroken te worden.
Aangezien het materiaalkot is ondergebracht in een deel daarvan moesten we op
zoek naar een nieuwe locatie voor ons kampmateriaal. Er wordt gekozen het JGV
lokaal om te bouwen tot materiaalkot. De vier patrouillehoeken worden gesloopt
alsook een berghokje in het lokaal. Achteraan het materiaalkot wordt een
buitenmuur uitgebroken en een garagepoort geplaatst. (2004) In het materiaalkot
worden ijzeren palen voorzien om sjorhoutrekken te maken. Ook een veldbedrek en
tentenrekken worden aangevoerd. Het kampeermateriaal heeft na het kamp te
Manhay in 2004 enkele maanden in de vrachtwagen gezeten om na afwerking van
het materiaalkot uitgeladen te kunnen worden.
In 2005 werd het elektriciteitsnet van de lokalen in de Cardiffstraat vernieuwd.
Daar het JGV lokaal het materiaalkot is geworden moesten ook zij een ander
onderkomen hebben. Van de parochie hebben we het huis gelegen aan de
Cardiffstraat 21 in bruikleen. Het hele elektriciteitsnet van dit huis werd vernieuwd.
Na enkele afbraak-, bezettings- en schilderwerken konden de JGV hun nieuw
lokaal, op het eerste verdiep, inhuldigen.
Omdat veiligheid in scoutslokalen belangrijk is werden de lokalen van de
Cardiffstraat, in 2007, voorzien van nieuwe gasleidingen.
Het toilet op het gelijkvloers, aan het stamlokaal, werd vernieuwd.
In januari 2008 kregen het JGV lokaal en de achterplaats van Cardiffstraat 21
nieuwe ramen. Er werd ook geïnvesteerd in brandveiligheid.
Op de binnenkoer, tussen het stamlokaal en Cardiffstraat 21, werden de muren
eveneens bezet met grijze tegels. (28 maart 2008) Dit ook om het vocht tegen te
gaan.
Zoals U kunt lezen, is er de laatste jaren veel te doen rond de inrichting en het
opknappen van onze lokalen.
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