
21-23 februari 2020 

Scouting Antwerpen Zuid viert 100 jaar 

ANTWERPEN ZUID –  Om 100 jaar aanwezigheid van Scouts in de 
Hertsdeinstraat te vieren, heeft de groep Scouting Antwerpen 
Zuid (vroeger gekend als 6+16e Sint Laureis & Sint Norbertus) 
vorig weekend de deuren open gezet tijdens een groots 
‘jubelweekend’.  

Wat begon in 1920 met de oprichting van de XVIde Scoutstroep St.-Laurentius 
in de gelijknamige parochie, is via een bewogen en rijke geschiedenis 
uitgegroeid tot een vaste waarde in de omgeving. Vele honderden jongeren hebben er avontuur en 
kameraadschap gekend. Vandaag heet de groep ‘Scouting Antwerpen Zuid’ en ze blijft met haar meer dan 
200 leden een verenigende kracht in de buurt. Vorig jaar nog werd dankzij hulp van de Antwerpse 
burgerbegroting de speelplaats van de vroegere school helemaal vernieuwd, ‘vergroend’ en zelfs voorzien 
van een heuse moestuin voor de buurtbewoners. 

Scouting leeft op ’t Zuid, al 100 jaar, en dat wordt gevierd! 

Het hoogtepunt van het jubeljaar vond plaats op 22 februari 2020, niet toevallig ook ‘World Thinking Day’, 
de geboortedag van stichter Lord Baden Powell en ook van zijn echtgenote Lady Olave Baden-Powell. 

Op het programma stonden een bijzondere overzichtstentoonstelling met documenten, foto’s en 
voorwerpen uit het fors uitgebouwde archief van de groep alsook een zeer interessante gegidste 
buurtwandeling door het Leykwartier op het Zuid. 

Regen en wind kunnen een Scout niet deren. Na een indrukwekkend groepsaantreden werd de nieuwe 
buurttuin ingehuldigd met een aangeplante lindeboom.  Een tijdscapsule werd mee begraven en zal 
misschien binnen nog eens 100 jaar getuigen van het grote feest.  Er waren toespraken van ondermeer 
oud-Scouts, de groepsleiding, de districtsschepen van jeugd en groenvoorziening, van Scouts en Gidsen 
Vlaanderen Gouw Antwerpen en van nazaten van één van de stichters. 

Ook na dit weekend blijft het feestjaar doorgaan. Zo kunnen de oud-Scouts mee de groep op paaskamp 
en wordt in september een zeer rijk gestoffeerd herdenkingsboek voorgesteld tijdens de afsluiting van het 
jubeljaar. De tentoonstelling blijft ook nog een tijdje te bezichtingen. 

Alle informatie is te vinden op https://scoutingantwerpenzuid.be/100jaar.  

 

 

Foto’s en logo kunnen rechtenvrij geplaatst worden. 
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Foto 1 - inhuldiging van de aangeplante linde 

 

Foto 2 - gedenkplaat  

  



Foto 3 - het groepsaantreden werd opgeluisterd door de Koninklijke Antwerpse Jachthoornkring 

 

Foto 4 - een deel van de indrukwekkende overzichtstentoonstelling 


