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De groep dankt je voor je deelname
aan deze festiviteiten

Daarom organiseert Scouting Antwerpen Zuid
tijdens het Scoutsjaar 2019-2020

heel wat feestelijke jubelactiviteiten
waarop de groep je graag uitnodigt.

Samen met jou!
Dat willen we vieren

100 jaar Scouts
in de Hertsdeinstraat

Steun ons!

Feest vieren kost geld. Om onze plannen te 
realiseren en onze Scoutsgroep in het 
daglicht te stellen dat ze verdient, hebben 
we sponsors nodig. 

Wil ook jij steunend lid worden van het 
jubelcomité?  Dit kan door een vrij bedrag 
over te schrijven op rekeningnummer 
BE86 9733 5605 9550 met vermelding 
van je naam en ‘steunend lid 100 jaar 
Scouts’. 

Vermelding boek: voor je �nanciële steun 
vanaf €50 wordt je naam bovendien 
vereeuwigd in ons jubelboek!  

Ben je vanuit je bedrijf geïnteresseerd om 
ons te sponsoren, informeer dan even naar 
onze formules via onderstaand adres. 

Hebt u vragen? Contacteer ons zeker even.

100jaar@ScoutingAntwerpenZuid.be

Dankjewel!
voor je

gewaardeerde steun

Alle details over ons jubelprogramma

en inschrijvingen vind je op

www.ScoutingAntwerpenZuid.be/100jaar

100jaar@ScoutingAntwerpenZuid.be

Of contacteer het jubelcomité via

Leden, leiding en vzw Scouting Antwerpen Zuid
Oud-Scouts van de 6, de 16, de 6+16

Het jubelcomité 100 jaar
Hertsdeinstraat 13, 2018 Antwerpen

Rekening BE86 9733 5605 9550 
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Oud-Scoutsdiner (Hoboken)

Feestelijke VIP-avond (Hoboken)

Opgeluisterde presentatie van het jubelboek
'100 jaar Scouts in de Hertsdeinstraat' 

Groepsfuif '100 jaar!'
voor de jeugd en iedereen die zich jong voelt

Receptie Baden-Powelldag

Opening tentoonstelling groepsarchief

Opendeur gerenoveerde lokalen

Inhuldiging buurttuin
met aanplanting lindeboom
en onthulling gedenkplaat

Limited edition linde-gin

vrijdag 21 februari 2020

zaterdag 22 februari 2020

Gegidste buurtwandeling in thema 100 jaar

Tentoonstelling groepsarchief

zondag 23 februari 2020

Inschrijven buurtwandeling vanaf november 2019

vrijdag 18 september 2020

Inschrijven oud-Scoutsdiner vanaf mei 2020

Diner en VIP-avond
met presentatie jubelboek

Jubelweekend
in en rond het lokaal

Overgang en feestelijke barbecue

 Presentatie en verdeling jubelboek

Officiële afsluiting van ons 100ste jaar

zaterdag 19 september 2020

Slotfeest jubeljaar
tijdens de overgang

zaterdag 21 september 2019

Overgang en feestelijke barbecue

Voorstelling van de jubelvlag en -insignes

Lancering van het jubelbier

 Mogelijkheid tot intekenen voor het jubelboek
'100 jaar Scouts in de Hertsdeinstraat'

Inschrijven barbecue vanaf augustus 2019

Opening jubeljaar
tijdens de overgang
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Ter gelegenheid van het eeuwfeest schrijft de 
groep een boek met de geschiedenis van 100 jaar 
Scouts in de Hertsdeinstraat. Dit boek zal ook het 

100ste jaar nog bevatten en verschijnt in 
september 2020.

Bestellen jubelboek kan vanaf september 2019

Jubelboek

Ons jubelbier is een blond bier van Antwerpse 
makelij. Het zal het hele Scoutsjaar beschikbaar 
zijn tijdens de jubelactiviteiten, maar tevens te 
koop aangeboden worden voor thuisgenieters.

Ook het exclusieve bierglas verkopen we ten 
voordele van onze festiviteiten en als sponsoring 

voor het jubelboek.

Bestellen jubelbier kan vanaf september 2019

Jubelbier

Groepskamp op de Hoge Rielen

zaterdag 4 tot vrijdag 10 april 2020

Inschrijven oud-Scoutsweekend vanaf november 2019

vrijdag 3 tot zondag 5 april 2020

Oud-Scoutsweekend op de Hoge Rielen
met Scouteske activiteiten op maat

Groeps-paaskamp met
weekend voor oud-Scouts

Interesse? Vul nu reeds de vragenlijst in via onze site!
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