
 

Archief van de Scoutsgroep de Welpenhorde ‘Ridders van het 
Heilig Bloed’ 
 
Geschiedenis van de archiefvormer 

 
De scoutsgroep werd opgericht in 1938 door Stas de Richelle, schoolmeester René Van Mol en onderpastoor van Hoogstraten 
Leonard Van Reusel. Alle drie waren gewezen scouts. Er werden voor de Wolven en Welpen kampen en uitstappen 
georganiseerd naar Drimmelen (Moerdijk), Turnhout, Averbode, Mazy, Oud-Heverlee, … Op 26 oktober 1940 gaf Van Mol zijn 
ontslag. Van Broeckhoven kwam vervolgens in de groep. Hij werd 23 februari 1941 door de Duitsers gearresteerd door de 
Duitsers op een vergadering maar terug vrijgelaten. Tijdens de oorlogsjaren bleef de groep wel actief.  
 
In 1947 hadden ze 8 leiders, 7 voortrekkers, 17 verkenners en 22 welpen. 
 
Toenmalig deken van Hoogstraten Jozef Lauwerys was geen voorstanders van de scouts: “Scouts is goed in de stad, niet op 
den buiten. En zeker geen meisjesafdeling!” Wanneer twee leidsters van de Boerinnenjeugd toch overstappen naar de scouts, 
worden ze ei zo na geëxcommuniceerd:  “Blijven zij spijts mijn verzet toch bij de Wolfkes, dan zullen deze aan geen enkele 
kerkelijke plechtigheid meer deelnemen, ook niet aan de processie, waar ze in 1945 ten onrechte binnengedrongen zijn!” 
 
Vermoedelijk eindigde de vereniging rond 1951-1952. 
 

 
Geschiedenis van het archief 

 
Het (onvolledig) archief is altijd bewaard gebleven op Vrijheid 110 bij lid Anny Brosens. Het werd in 2021 geschonken door de 
nieuwe eigenaar BREW2320. 
 

 
Openbaarheid en raadpleegbaarheid 

 
Het archief is openbaar en raadpleegbaar.  
 

 
Periode 

 
20ste eeuw 
 

 
Aanverwante stukken 

 

• In de collectie van het Stedelijk Museum Hoogstraten bevinden zich de vlag en enkele foto’s. 
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1 Algemeen

Archiefnummer Titel Datum van Datum tot Omvang Digitaal bestand

J 070 Verslagen 1942 1946 omslag

J 072 Ledenlijsten, verslagen van vergaderingen en kasverslagen 1938 1946 deel

J 073 Lidboekje voor welpen: Gerard Snijders en blanco 1948 2 stukken

J 074 Geschiedenis van de Ridders van het Heilig Bloed, opgesteld door Robert Rosiers stuk

2 Organisatie

Archiefnummer Titel Datum van Datum tot Omvang Digitaal bestand

J 071 Regels (publicatie)en uittreksel uit de spelregels van het VVKS (1939) 1939 2 stukken

J 075 Diverse stukken: o.a. toelatingen, attest, benoeming Anny Brosens tot welpenleidster, 
blanco brief met briefhoofd, brief van de Krieskommandantur, …

1940 1949 omslag

3 Activiteiten

Archiefnummer Titel Datum van Datum tot Omvang Digitaal bestand

J 076 Publicaties: Leidersblad, Rimboeleven, gebedenboekje, en lokaal boekje met 
ledenlijst, verslag, erecode, woordje van de aalmoezenier

1936 1946 pak

J 077 Liederen, zangboekjes, kinderspelen, … 20ste eeuw pak


