
 



 



 

Welkom 

Feest 

Bijzonder welkom op het jubelweekend van Scouting Antwerpen Zuid. 

Om ons 100-jarig bestaan op gepaste wijze in de verf te zetten, vieren 

we heel dit weekend met z’n allen FEEST!  

En we vinden het heel tof dat ook jij er bij bent! 

Gisteren, vrijdag 21 februari, zetten we het feestgedruis alvast in met 

een jeugdige groepsfuif in zaal Zurenborger op de Dageraadplaats. 

Hoe uitbundig deze party was, is onbekend bij het publiceren van dit 

programmaboekje. Maar we veronderstellen dat de aanwezige leiding 

hier vandaag met pretoogjes op kan antwoorden. Pols gerust eens! 

Vandaag, zaterdag 22/02/2020, is het uiteraard niet toevallig Denkdag 

of Baden-Powelldag. Dat is de jaarlijkse feestdag binnen de 

internationale Scoutingbeweging, waarop de verjaardag van zowel 

Robert Baden-Powell (de oprichter van Scouting) als van zijn vrouw 

Olave gevierd worden. Het zou dus niet ongebruikelijk geweest zijn, 

om vandaag in scoutsuniform naar school of naar het werk te gaan. 

Maar het is zaterdag en vandaag vieren we feest in ons lokaal!  



 

uit sympathie 

‘t Fornuis 

Reyndersstraat 24, 2000 Antwerpen 

Tel: 03 233 62 70  /  Fax: 03 233 99 

Tentoonstelling 

Om 13u plannen we voor onze leiding en oud-Scouts een Baden-

Powellreceptie met aansluitend de opening van onze unieke 

tentoonstelling “100 jaar Scouts in de Hertsdeinstraat”.  

Hierbij bedanken we graag enkele verenigingen waarvan we stukken 

mochten lenen: Archief Pitte Van Gils, Scoutsmuseum Leuven, 

Scoutsarchief Malpertuis en het archief van de parochie. Maar ook 

de ontvangen bijdragen van leiding, oud-Scouts en hun familie zijn 

zeer waardevol voor het groepsarchief en voor deze tentoonstelling, 

omdat ze de geschiedenis van onze eigen groep vertellen. Dank aan 

iedereen die ons hierbij hielp.  

Speciale dank ook aan voormalig groepsleider Erick “Okapi” De 

Cleyn, die de laatste jaren zeer gedreven het archief naar ongekende 

hoogte wist te tillen en deze uitzonderlijke expositie voor ons 

samenstelde. 

Via een tijdlijn reis je doorheen de boeiende geschiedenis van onze 

groep. Daarnaast vind je er ook enkele themahoekjes over o.a. het 

lokaal, technieken, totems en enkele BL’s (Bekende Leiders). Voor de 

jongsten onder ons is er bovendien een uitdagende “zoektocht” 

voorzien. Bezoek dus zeker onze tentoonstelling op de 

bovenverdieping, je verliest er ongetwijfeld de tijd uit het oog! 

Onze tentoonstelling is overigens niet alleen vandaag te bezichtigen, 

ook morgen en de komende twee weekends is iedereen welkom. 

Meer details hierover elders in dit boekje.  



 

 Lokalen 

Ook op het gebied van lokalen is er merkbaar heel wat gebeurd de 

laatste jaren. Na de aankoop van het schoolgebouw in 2015 en de 

renovatie en verhuur van verschillende lokalen (getrokken door 

ondermeer Danny Verlée en Alexander Ciccaroni), werd recent de 

grote speelplaats met buurttuin volledig heraangelegd. 

De laatste weken werd nog stevig geboord, gezaagd en geverfd om 

alles op z’n paasbest te kunnen presenteren op dit feestweekend. 

Leiding, vzw, ouders en oud-Scouts sloegen hiervoor de handen in 

elkaar. Als dank voor alle financiële en andere hulp (en om deze 

mooie verwezenlijkingen te delen), openen we vandaag fier onze 

deuren. Hierbij een uitnodiging om eens op verkenning te gaan. 

Een extra denderende “merci!” aan het adres van super oud-Scout 

Leo “Gems” Raets, die eigenlijk al sinds mensenheugenis bergen 

werk verzet voor de groep en haar lokalen. Hij was namelijk de 

laatste jaren de bezieler van de grotere en structurele werken. Zelf 

doet hij steeds alsof het niets is, maar wij denken telkens: “B, I, Z, 

Ondergoed!”  



 

Linde 
 

Ook speciaal voor onze honderdste verjaardag worden er vandaag en 

morgen gegidste buurtwandelingen georganiseerd door oud-

welpenleider Jan “Mang” Verreth. Wandelend door ons Leykwartier, 

vertelt onze gids over de groep, de parochie en de buurt waar elk huis 

ooit een heuse lindeboom had…  

En, zoals bekend, heeft ook onze groep altijd iets met de linde gehad. 

Een eeuw geleden stonden hier twee geliefde lindebomen op de grote 

speelplaats. Ons groepsblad heette toen ook “de Linde” en later “het 

Lindeblad”. Toen in 1927 onze rovers (nu jins) werden opgericht, 

kreeg deze tak de welluidende naam “de Lindestam” mee. 

Tijdens ons officiële groepsaantreden huldigen we daarom passend 

onze nieuwe lindeboom in! Onze leden prepareerden een tijdscapsule 

en we nodigden enkel VIP’s uit voor een kort woordje. Dit 

schouwspel wordt muzikaal opgeluisterd door de Koninklijke 

Antwerpse Jachthoornkring. 

Na dit huldemoment wordt onze exclusieve limited edition linde-gin 

gepresenteerd in ons jubelkraam. Het recept, met alle symbolisch 

gekozen ingrediënten, werd samengesteld door leiding en oud-

Scouts van de groep. Pieter Jan “Marmot” Hermans heeft vandaag 

honderd flessen in de aanbieding!  



 

Jubelcafé 
 

Om deze feestelijke dag afsluiten, nodigt de groep ons uit in haar 

Jubelcafé. Voor een gezellige babbel over weleer, met een hapje en 

een drankje, met oude vrienden en nieuwe kameraden. De ideale kans 

om de huidige groep te leren kennen!  

 

Op deze speciale dag bedanken we ook graag uitdrukkelijk onze 

leidingsploeg en groepsleiding voor de toffe samenwerking de 

voorbije maanden. Bedankt om er een geweldig feest voor ons 

allemaal samen van te maken. Jullie zijn een fantastische groep! Onze 

lievelingsgroep!  

 

Elmaro NV -  uw partner in Industriële Identificatie 

Reetsesteenweg 194 bus 5 - 2630 Aartselaar 

03 844 19 98 

info@elmaro.be 

www.elmaro.be 



 

Halfweg 

Na dit jubelweekend zijn we zowat halverwege ons jubeljaar. Wat 

staat er nog op het programma? 

De planploeg voor het oud-Scoutsweekend draait momenteel op 

volle toeren en staat te popelen om de “grijze garde” onder te 

dompelen in de kampsfeer zoals we die ons herinneren van toen. 

Vergeet je niet in te schrijven! 

Achter de schermen wordt er ook  gewerkt aan de samenstelling van 

het boek met de geschiedenis van onze groep. Wil je ons helpen en 

iets bijdragen? Schrijf je anekdote in enkele zinnen neer en drop ze in 

onze doos aan de jubelstand. Tof voor jezelf én voor de andere 

lezers. Zeker doen! 

Ben je geen actief lid van de groep, bestel dan zeker je exemplaar.  

Enkel wat besteld is zal worden gedrukt. 

In september plannen we nog een VIP-avond met o.a. de presentatie 

van het boek. De dag erna, op de overgang, beëindigen we het 

jubeljaar op passende wijze officieel af. 

Je ziet, we jubelen graag wat af. Plezant dat je met ons mee jubelt. 

Dank voor je komst een veel genot! 

 

Namens het jubelcomité 

Kris D’Aes, voorzitter jubelcomité 



 

    Uit ons archief 



 

Welkom op de tentoonstelling  

“100 jaar Scouts in de Hertsdeinstraat” 
 

Een tentoonstelling? 

Vandaag openen we onze tentoonstelling op ons eeuwfeest. De 

voorbije jaren werd hard gewerkt aan de aanvulling van ons 

groepsarchief.  

Onze ex-groepsleiders Erick De Cleyn en Kris D’Aes brachten talloze 

uren door tussen dozen vol kampverhalen, verslagen en foto’s, 

affiches, ... waardevolle archiefstukken. Dank aan iedereen die ons 

hierbij hielp. Leo Raets zorgde voor de installatie en de praktische 

uitwerking van de tentoonstelling. 

Vandaag stellen ze U met de nodige fierheid een gedetailleerde tijdlijn 

voor van het ontstaan van de 16de Sint-Laurentius, de oorlogstijd, de 

fusie met de 6de St. Norbertus en de groei naar het enorm florerende 

Scouting Antwerpen-Zuid. Volg hiervoor de ‘rode draad’. Verticaal 

vind je zeer veel fotomateriaal… horizontaal liggen meestal zeer 

aparte, markante documenten, … 

De binnenruimte van onze tentoonstelling is gewijd aan verschillende 

thema’s met o.a. kampen, techniekenwerking, belofte, totems, 

Aalmoezenier Schrijvers, De Mick, De Grote Trek, ons uniform... 



 

Om organisatorische reden blijven vele fotoboeken en verslagboeken 

opgeborgen in de archiefkasten. 

Neem je tijd en duik mee in ons roemrijk verleden. 

 

Indien je vandaag de tentoonstelling niet kan bezoeken kan je ook op 

volgende dagen rustig een kijkje komen nemen: 

zon.23 feb. van 13u00 - 18u00 

zat. 29 feb. van 14u00 - 19u00 

zon. 1 maart van 14u00 -17u00 

zon. 8 maart van 14u00 -17u00 

 
Geïnteresseerden kunnen op afspraak de tentoonstelling bezoeken. 

Het moment om in de archiefkasten te duikelen, toch? Hiervoor 

contacteer je Erick of stuur een mailtje naar 

100jaar@scoutingantwerpenzuid.be. 

Misschien zeg je na de tentoonstelling wel: “Ik ga, na dit bezoek, mijn 

foto’s, documentjes en herinneringen aan mijn scoutstijd 

toevertrouwen aan ons archief?”.  

We voegen het graag toe en zullen het met zorg bijhouden. 

 

Dank voor je belangstelling 

Erick 



 

Grondplannetje tentoonstelling 



 

Word steunend lid 
en wees vereeuwigd in ons boek! 
 

Beste ouders, Scoutsvrienden en sympathisanten, 
 
Gedurende het Scoutsjaar 2019-2020 viert Scouting Antwerpen Zuid 
haar ‘100 jaar Scouts in de Hertsdeinstraat’. Dit willen we delen jullie 
allemaal. We organiseren verschillende grote activiteiten en een boek 
over de geschiedenis van de groep maakt het plaatje compleet. 

Feest vieren kost geld. Om onze plannen te kunnen realiseren en onze 
Scoutsgroep in het daglicht te kunnen stellen dat ze verdient, 
zullen een aantal unieke dingen verkocht worden, maar hebben we 
ook sponsors nodig. 

Wil ook jij steunend lid worden van ons eeuwfeest? 

Kom langs onze stand.  Koop een drinkbus of sticker. Drink een 

jubelbiertje.  Of schenk een vrij bedrag. 

 

Voor uw gulle financiële steun vanaf €50 wordt uw naam vereeuwigd 

in ons jubileumboek ‘100 jaar Scouts in de Hertsdeinstraat’! 

 

Dank voor uw gewaardeerde steun en graag tot op een van onze 

festiviteiten.  

 

Namens het jubelcomité, 

Leo Raets 

 



 

Programma 

  

21u00 - groepsfuif '100 jaar!'  
Zaal Zurenborger, Dageraadplaats 4.  

 

13u00 - receptie Baden-
Powelldag 

13u30 - opening  
tentoonstelling '100 jaar' 

opendeur lokalen 

14u00 - gegidste 

buurtwandeling  

in thema 100 jaar  

 

14u00 - gegidste buurtwandeling in thema 100 jaar 

tentoonstelling '100 jaar' 
opendeur lokalen 

doorlopend Jubelcafé 
 

tot 17u00 

 

16u30 - groepsaantreden  en 
inhuldiging van de buurttuin 
met aangeplante lindeboom 

en Jachthoornkring 
 

17u00 - presentatie linde-gin 
 

tentoonstelling '100 jaar' 

Jubelcafé met hapjes 
 

tot laat 

vrijdag 21 februari  

voor onze leiding en iedereen die zich jong voelt  

zondag 23 februari  

 

zaterdag 22 februari  

voor onze oud-Scouts 

zaterdag 22 februari  

voor onze ouders, oud-Scouts 

en  sympatthisanten 



 

Wandeling Scouting Antwerpen Zuid 100 

Gegidste buurtwandeling in onze Leyebuurt 

op 22 en 23 februari 2020 om 14 uur, start aan het lokaal.  

 

Naar aanleiding van de 100-jarige verjaardag van de Scoutsgroep in de 
Hertsdeinstraat 13, voorzien we een wandeling in de omliggende straten van het 
Leykwartier, deze omgeving viert nu zijn 474ste verjaardag. 

Het is aan Gilbert Van Schoonbeke te 
danken dat we deze buurt en de 
lindenbomen aantreffen, vandaar ook de 
naam van onze Lindenstam. 

Onder het dichte bladerdak van de Linde 
werd er door de Germanen vergaderd en 
recht gesproken. Er werden huwelijken 
gesloten en men danste er rond e boom. 
De Linde was symbool van liefde en trouw 
en straalde vrouwelijke gratie 
en schoonheid uit. Volgens de legende 
huisde er een “zoet lindewezen” in dat 
huizen, bronnen en kerken beschermde. Bij 
een nieuwe woning plantte men graag een 
Linde. En vermits die boom tot 500 jaar 
oud kan worden... 

Velen van onze mede-Scouts komen uit de onmiddellijke omgeving en staan soms 
verbaasd welke een bewogen geschiedenis deze parochie gekend heeft. 

Samen gaan we op ontdekking met een wandeling van zo’n enkele uurtjes, trekken 
onze ogen open en geven ook de ons gekende weetjes mee. Wij laten deze wijk in 
onze verbeelding volledig herleven in de tijd. 

Hertsdeinstraat? 

Het raadselachtige “hertsdein” zou in verband kunnen staan met de zeer grote 
jachtterreinen die zich eertijds een heel eind in zuidelijke richting (Wilrijk en 
Hoboken) uitstrekten. “Dein” is ongetwijfeld een vernederlandsing van het Franse 
woord “Daim” (damhert) en “hert” lijkt een eerder pleonastisch of overbodig element 
te zijn. Een akte van 1553 vermeldt niet alleen de “Ballaertsche heyde” maar ook een 
“Herstraete” een jachtpavilioen “Hertsdein” in dezelfde omgeving.  

uw Scoutmoedige gids, 
Mang - Jan Verreth  



 

Voorintekening jubelboek  

Ook het boek met de geschiedenis van de groep, inclusief dit 100ste jaar,  

is in de maak.  

Het redactiecomité is volop bezig met de het 

samenstellen en opmaken van ongeveer 200 pagina’s 

met teksten en foto’s over de geschiedenis van onze 

groep. We streven naar een mooi eindproduct, met 

hardcover en volledig in kleurendruk. 

Voor elk ingeschreven groepslid en de huidige leiding 
wordt alvast één exemplaar voorzien. Hiervoor is geen 
voorinschrijving nodig. 

Anderen kunnen het boek bestellen tot op het jubelweekend. 
Vul onderstaand formulier in en kom ermee langs onze inschrijfstand op de 
overgang. De voorintekenprijs bedraagt 35 euro. Voorinschrijven kan ook via 
de website. Pas na overschrijving is je bestelling definitief. 

Het boek zal officieel voorgestel worden op de VIP-avond, op vrijdag 
18 september 2020, en zal vanaf dan beschikbaar zijn. 

Zoals elders in dit boekje vermeld wordt je naam vereeuwigd in ons jubelboek 
als je onze jubelviering sponsort voor een bedrag vanaf 50 euro. 

Alvast bedankt. 

 

Namens het jubelcomité 
Erick De Cleyn, Jan Verreth en Kris D’Aes 

 

 

Indien je geïnteresseerd bent in één of meerdere exemplaren van het 
jubelboek, vergeet dan zeker niet tijdig te bestellen. De totale oplage 

wordt namelijk bepaald door het aantal voorintekeningen! 



 

Proef ons Jubelbier 
 

Ons jubelbier is een blond bier van Antwerpse makelij.  
Het is een bier van hoge gisting met hergisting op de fles en een 
alcoholgehalte van 7%. De mout van gerst, de zuivere hop en een 
vleugje koriander maken het een pittige dorstlesser! 

 

Verkrijgbaar op onze stand tijdens het jubelweekend, de 

komende activiteiten en via de webste: Jubelbier pakker 5 flesjes 

+ 1 glas of pakket 6 flesjes. De groep dankt u voor uw steun! 



 

Hens Van Meulder bvba  

D. Van Hoomissenstraat 6 2880 Eikevliet-Bornem  

TEL. 03 889 01 44  -  FAX. 03 899 11 33  

info@hensvanmeulder.be  

Weekend voor oud-Scouts 

Hoge Rielen—zaterdag 3 tot vrijdag 5 april 2020  

 

Schreef jij je al in voor het enige echte oud-Scoutsweekend? Nee?  

Geen zorgen, dat kan nog tot 29 februari.  

Surf naar https://scoutingantwerpenzuid.be/100jaar en klik door op de link  

naar het weekend. 

Niet enkel oud-Scouts zijn welkom. Breng gerust je partner of je gezin mee en laat 

ze mee genieten van een Scouteske sfeer. 

Op het programma staan allerlei activiteiten: sjorren en technieken, 

woudloperskeuken, tochttechnieken, kampvuur, bos- en pleinspelen, … waaraan ja 

kan deelnemen naargelang je eigen interesses en zin op dat ogenblik. 

Overnachten zal kunnen in je eigen tent, een patrouilletent of in een paviljoen. 

We bieden de volgende formules aan: 

 
 

Voor die prijzen heb je alle maaltijden, kan je vrij deelnemen aan de activiteiten en, 

zeer belangrijk, ben je verzekerd. 

  volwassene kind (3-12j) 

Een verblijf voor het hele weekend 
(vanaf vrijdagavond of zaterdagochtend) 

€65 €55 

Enkel zaterdag  
(zonder overnachting) 

€30 €25 

Enkel zondag €20 €15 

mailto:info@hensvanmeulder.be
https://scoutingantwerpenzuid.be/100jaar


 

Wil je graag gewoon eens komen kijken? Dat kan natuurlijk ook. Je bent steeds 

welkom maar we denken wel dat zaterdagmiddag hiervoor het ideale moment zou 

zijn. We verwachten dan immers volop bedrijvigheid op de kampgrond: sjorren, 

voorbereidingen woudloperskeuken, voorbereidingen kampvuur …  

Eet je dan ook graag mee op zaterdagavond? Dat is zeker mogelijk. Je kan dit 

reserveren door een mailtje te sturen naar deceusterjan@telenet.be met vermelding 

van het aantal personen en graag ook een mobiel telefoonnummer. Voor deze 

maaltijd zullen we je wel een economisch bedrag aanrekenen. 

 

Tot in april? 

Tot op de Hoge Rielen? 

 

De planploeg, 

Johan D'Aes - Doelbewuste Wolf 

Jan De Ceuster - Vrolijke Vleermuis 

Michel Hellebosch - Nauwgezette Bever 

Peter Kuterna - Correcte Steenuil 

mailto:deceusterjan@telenet.be


 

Quiz 

100 jaar geleden rond deze tijd zijn de roaring twenties losgebarsten. Deze 

periode werd gekenmerkt door vooruitgang, weelderigheid en gelukzaligheid. 

Om dit (uiteraard in dezelfde stijl) te vieren, nodigen wij u graag uit voor onze 

jaarlijkse quiz. Op 14 maart zullen de spanningen nog maar eens hoog 

oplopen om uit te maken wie voor een jaar de beste quizzer van Antwerpen-

Zuid en omstreken genoemd mag worden.  

 

De quiz zal plaatsvinden in Sint-Lievens en wordt gespeeld in teams van 

maximum 6 personen. Indien geïnteresseerd, twijfel dan zeker niet om u in te 

schrijven door een mail te sturen naar quiz@scoutingantwerpenzuid.be met 

vermelding van alle leden van uw team. Wees er op tijd bij! De prijs bedraagt 

20 euro per team. Dit bedrag mag gestort worden op de groepsrekening 

(BE22 979426425947) of wordt cash betaald vóór de quiz. 

 

Via volgende link kan u terecht bij het evenement op facebook: https://

www.facebook.com/events/1061767474159403/ 

 

Een stevige linker (en veel quizplezier),  

 

De leidingsgroep van Scouting Antwerpen Zuid. 

mailto:quiz@scoutingantwerpenzuid.be
https://www.facebook.com/events/1061767474159403/?__mref=mb
https://www.facebook.com/events/1061767474159403/?__mref=mb


 

Bistro VVW 

Beatrijslaan 27, 2050 Antwerpen 

03 235 43 22 / 0474 43 68 73 

ingevp01@hotmail.com 

Alle dagen geopend vanaf 11u 



 



 



 


