
Uit ONS ARCHIEF 6:  Het is zover …  
dit jaar viert onze groep zijn 100-jarig bestaan ! 

 

 

 

Zoals iedereen ondertussen weet vieren we dit Scoutsjaar het eeuwfeest van 
onze groep. In dit artikel van ” Uit Ons Archief “ willen we een overzicht 
geven van de grote mijlpalen in die 100 jaar Scouts in de Hertsdeinstraat. 

 

1920-1929 

Sep 1920: oprichting van de 16de Scoutsgroep St.Laurentius 
groepsleider is Master Henri Borghoms 
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1927:  oprichting van de Roverstam (Jins en leiding) “De Linde” 

1929:  erkenning van een nieuwe Vossenstam-Roverstam Clan 16e 

1930-1939 

1930:  10 jarig bestaan met opvoering toneelstuk “De Blinde” 

 groepsleider Master Henri Borghoms wordt opgevolgd 
door Master Alfons De Coninck (groepleider tot 1966) 

1937: jamboree in Vogelzang, Nederland 

1940-1949 

mei 1940: mobilisatie Wereldoorlog II – vlucht naar Frankrijk per fiets 

aug 1942: 16 leidt kamp voor het Nationaal Werk voor Kinderen van 
Krijgsgevangenen in ’s Gravenwezel met bezoek van 
Prins Albert 

4 jun 1944: priesterwijding Alfons Schrijvers, welp in 1928, 
aalmoezenier tot 2005 

15 aug 1945: viering 25 jarig bestaan 

1948-1952: groepsfeesten met opvoering van een toneelstuk 

1950-1959 

10 feb 1952: bezoek in ons lokaal van Chief Scout, Colonel J.S. Wilson, 
vertegenwoordiger van de Internationale Scoutsbeweging 

1954:  Lindestam (jins, leiding, oud leiding) wordt terug opgericht 

23 okt 1955: viering 35 jaar 16 

6 okt 1957: viering 50 jaar Scouting internationaal op de Nationale 
Scoutsdag in Bosvoorden. 50.000 Scouts aanwezig 
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1960-1969 

10 feb 1962: eerste dansavond, bal wordt georganiseerd 

20 mei 1962: S-Boum… viering 50j. katholieke Scouting in Vlaanderen 
30.000 Scouts in Bosuilstadion 

12 jun 1966: viering 50 jaar Scout, Master Alfons De Coninck 

19 maa 1968: eerste van 22 Tornadobals (na Tornado in Oostmalle) 

sep 1969:  voortbestaan van de welpentak gered door komst van 
Vera Van den Eynde, Christel Valkiers en Maria De Smedt 

1970-1979 

14 nov 1970: viering 50 jaar 16 

Sep 1973: opsplitsing van de eenheidstak ‘Scouts’ in jongverkenners 
en verkenners of jonggivers en givers 

20 okt 1979: oprichting kapoenentak 

1980-1989 

6 sep 1981: oprichting kaboutertak 

18 apr 1982: VVKS (Vlaams Verbond der Katholieke Scouts) 
viert 75 jaar Scouting  

1990-1999 

Sep 1990:  welpentak wordt gemengd 

23 sep 1994: eerste groepsraad van 6+16 St. Norbertus – St. Laurentius 

12 maa 1995: 75 jarig bestaan van 16 

1995:  eerste Tornadoquiz, nog steeds voortdurend initiatief  

Jul 1997:  Pow-Wow groepskamp op Hoge Rielen 
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28 feb 1998:  eerste pionierspectakel op de gedempte zuiderdokken. Het         
wordt 5 opeenvolgende jaren ingericht 

2000-2009 

Sep 2003:  naamsverandering naar Scouting Antwerpen Zuid, 6+16  

Sep 2005:  voltooiing bouw van nieuw materiaalhok en sanitair blok 

28 apr 2007: viering 100jaar Scouting  

jul 2009:  groepskamp op Hoge Rielen 

2010-2019 

Sep 2013:  oprichting van nieuwe tak pioniers 

11 jun 2015: ondertekening van de verkoop van de voorbouw en het 
schoolgebouw van VZW Bisdom Antwerpen aan 
VZW Scouting Antwerpen-Zuid 6+16 

21 sep 2019: opening jubeljaar tijdens de overgang 

2020-2029 

22 feb 2020: jubelweekend in en rond het lokaal 

4-10 apr 2020: groeps-paaskamp met weekend voor Oud-Scouts  
op Hoge Rielen 

18 sep 2020: diner en VIP-avond met presentatie jubelboek 

19 sep 2020: slotfeest jubeljaar 1920-2020 “100 jaar Scouts in de 
Hertsdeinstraat” tijdens de overgang 

 

Dit overzicht doet je misschien grote ogen trekken, zovele jongens en meisjes 
die geschiedenis geschreven hebben 100 jaar lang. Zovele mooie momenten 
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meegemaakt in ’t lokaal, op tocht, weekend of kamp. Ook moeilijke 
momenten werden met elkaar gedeeld. 

Het archief is volop bezig de laatste hand te leggen aan een jubelboek dat 
een overzicht zal geven over onze geschiedenis en bol zal staan van 
anekdotes, achtergrondinformatie, beschouwingen, foto’s, lijsten van leiding, 
kampplaatsen, totems en nog veel meer. 

Er zal mogelijkheid zijn tot intekenen voor het jubelboek ‘100 jaar Scouts in 
de Hertsdeinstraat’ vanaf de opening van het jubeljaar op de overgang op 
21 september 2019. Vele documenten en foto’s kan je bezichtigen op de 
tentoonstelling van het groepsarchief op 22 en 23 februari 2020. 

In het jubelboek zal ook de viering van het 100 opgenomen worden… dus 
nog even wachten tot de overgang van september 2020. 

We hopen vele ouders en leden te verwelkomen op de activiteiten van ons 
jubeljaar. Lees de flyer en bezoek de website 
www.ScoutingAntwerpenZuid.be/100jaar of kom langs aan de stand ‘100 
jaar’ op de overgang. 

Tot dan! 

Erick, de archiefrat 

 

http://www.scoutingantwerpenzuid.be/100jaar

