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In de vorige binnentent hadden we het over het ontstaan en de eerste jaren van onze scoutsgroep 

in de Hertsdeinstraat. In dit artikeltje willen we de oudste publikaties vermelden waarin sprake is 

van onze groep, die toen nog 16de scoutsgroep St.Laurentius heette, aangesloten bij de Belgian 

Baden Powell Boy en Seascouts(B.P.B.B.S.S.) 

Volgende tekst lezen we in “De Scout” van 1 sept 1920;      Distrikt Antwerpen. 

Eerste patrouilleleider insigne        Nieuwe Troep 

…Welkom in d’ Antwerpsche gouwe St.Laureys-patronage ( 16de Antw.)  

Uit de scout van 1 jan 1921 : XVI° troep  - De scoutsbeweging in de Lei. 

De parochie van St.Laurentius waar onze ievervolle Distrikt-Commissaris Mr. De Coninck en zijn onvermoeibare sekretaris 

Mr. Bossuyt wonen, kan niet langer onverschillig blijven. 

Daar gelijk elders voelde het Bestuur van St.Laurentius Patronage dat de tegenwoordige inrichting van onze patronaten 

verouderd is, en er iets nieuws moest gevonden worden, om de zoo nuttige instellingen, die toch niet mogen verdwijnen, nieuw 

sap, nieuw bloed in te geven.  

Het middel was aangeduid: een scoutsgroep inrichten. Of deze poging gelukt is! Sinds september ll. is ons ledenaantal bijna 

verdubbeld. Dank aan de liefdadige ondersteuning van talrijke parochianen is het bestuur er toegekomen na drie maanden een 

flinken groep samen te stellen van 26 scouten en 20 Cubs. Talrijke leden blijven wachten om deel te maken van die soort 

Eerewacht der Patronage totdat nieuwe geldmiddelen in hunne Scoutsbenoodigdheden zullen kunnen voorzien.  

Uit de scout van 15 juni 1921: Scoutsfeest in het Leikwartier 

Op zondag 3 juli a.s. geeft de XVIe B.P.troep ( St.Laurentius patronaat) een prachtig scoutsfeest op de groote speelplaats 

van het patronaat, Hertsdeinstraat 13 ( kruispunt Beleg-St.Laureisstraat en Haaantjeslei). Begin te 5u. 

Na de belofte der nieuwe Scouten en Wolf-Cubs zal er eene reeks turn—en scoutsoefeningen geschieden. 

Een welverdiend woord van hulde aan de ieverige leiders; master Borghoms en assistant Aarts, die op acht maanden tijd de 16e troep gebracht hebben tot een der 

belangrijkste van het arrondissement. De nieuwe troep telt 31 scouten en 17 cubs. Eene flinke rij trompetblazers en trommelaars bereiden zich om met groot verlof 

door hun trompetgeschal en geroffel de zangen onzer scouten te begeleiden. Bericht aan de patronaatsbestuurders die klagen dat de patronaten verouderde 

instellingen zijn. Iets oud dat sterk is kan vernieuwd worden. St. Laurentius patronage telde verleden jaar 60 leden nu 120. Komt zien en oordeelt ! 

Alle Scouten zijn welkom op ons feest! Lommerrijke boomen beschutten de ruime speelplaats tegen de al te weldoende zonnestralen. Bij slecht weder (XVI° troep is 

“prepared” tegen alle mogelijke gebeurtenissen) zal de plechtigheid geschieden in de groote feestzaal van de patronage. Wat het muzikaal gedeelte betreft: eenen 



prachtige symphonie zal tijdens de tusschenpozen de ooren der aanwezigen streelen, terwijl de welriekende bloemen, waarmede de speelplaats omkranst is, aan het 

reukorgaan de grootse genoegten zullen verschaffen.Al te droge levers zullen in voorkomend geval gelegenheid vinden zich te verfrisschen. Ijskreem en spuitwater 

zal aan de leden de “Hoop der toekomst” lafenis schenken, zonder dat de belofte, die hen verbindt, verbroken wordt; zoodat ooren, oogen, reuk en smaak elkaar niets 

zullen te verwijten hebben! Alle scouten naar de Lei op 3 juli a.s. Dit is het ordewoord. 

XVI Troep St.Laurentius – Halfjaarvergadering  - Uit “De Scout “ jan – feb 1924 

Zondag 9 dec 1923 had de XVI troep hare halfjaarvergadering. De verschillende leiders 

brachten voor de scoutsoverheden verslag uit over de werkzaamheden. De heer 

Tielemans,distriktsmaster der patronagen hield eene gloedvolle redevoering en moedigde de 

jongens aan te volharden. Voor de provincialen Commissioner (Alfons De Coninck Sr.), voor 

Master Borghoms, Master Alfons De Coninck , Master Michielsen en Aalmoezenier werd de 

beste wierook gebruikt. Daarna had door de straten, der parochie eene muzikale optocht 

plaats. De trompetafdeeling welke thans 22 leden telt, heeft onder de kundige leiding van 

Master Alfons De Coninck merkweerdige vorderingen gemaakt. De scoutsgroep telt 64 leden 

met 20 wolfcubs. ’s Avonds had in de patronage een cinemavertooning plaats en een prachtige 

scoutsfilm werd op het doek gebracht Aangename dag, dien onze jongens zoo gauw niet zullen 

vergeten 

“Is Scouting nadeelig aan de studie? – Uit “De Scout” aug 1925 

In Antwerpen al vast niet te oordeelen naar de volgende uitslagen ons door eenige troepen gemeld. ’t Ware belangwekkend dit 

lijstje volledig van al onze troepen te kunnen geven. ’t Is eene bewijsvoering te meer voor onze voordrachtgevers …Distrikt 

Antwerpen – XVI° troep: op 27 schoolgaande scouten:     8 diploma’s  1° graad  //  13 diploma’s 2°graad  //   6 diploma’s  3°graad 

15/08/1925 – St.Laurentius De pastoor van Deurne bij Diest verklaart dat de Padvinders van St.Laurentius –Antwerpen te Deurne 

gekampt hebben van den 10de tot den 16de oogst en dat deze zich zeer voorbeeldig gedragen hebben op zedelijk en godsdienstig 

gebied, Deurne den 15° oogst 1925.Ook de Burgemeester verklaart dat de 16de Troep alhier acht dagen gekampeerd hebben en alle 

voldoening gegeven hebben   door hun goed gedrag, den 14de oogst 1925. 

In het boek “Patrouilleleiders komen getreden “ van Vic De Donder, standaard uitgeverij 1993, lezen we op blz. 72 i.v.m. de lokalen: 

… Andere scoutsgroepen hadden daarentegen geluk. Zoals de 16de Sint-Laureis Antwerpen die door een speling van het lot over wel erg riante lokalen beschikte. De 

groep werd opgericht door Alfons De Coninck Sr. en onderpastoor De Cleyn vanuit het bestaande patronaat. Nu had het patronaat zijn lokalen in de parochieschool 

van de Hertsdeinstraat die gesticht was door juffrouw Belpaire ‘ ter bevordering van het volksonderwijs’. In de akte was uitdrukkelijk bepaald dat de achterbouw 

van het schoolcomplex ter beschikking gesteld moest worden van de jeugdwerking. En dit was in die tijd het patronaat. Maar de 16de erfde dit privilegie en kan zich 

serdertien verheugen in uitermate comfortabele ruimten en in woonzekerheid … 

Ziezo, dit was het dan weer… volgende binnentent nog meer! 


