1898, Raad van Bestuur van de landbouwcoöperatie
"Meunerie Agricole du Pays de Herve". We herkennen de
heren A. Fabry, Kanunnik Goffin, A. Lechanteur, Hansoul,
Schoonbroodt, Ernotte, C. Liégeois, Liégeois-Demonceau,
notaris Dumont, Gustave Chapelier en Henri Leroy.
(SCAR-archief).

Binnenplaats van de eerste gebouwen van de
"Meunerie Agricole du Pays de Herve" in 1900.
De paarden, de enige 'trekkers" in die tijd,
worden hier geleid door Mathieu Detry.
(SCAR-archief).

In 1917, na de branden van tijdens de oorlog van '14-'18,
bouwt de landbouwcoöperatie haar infrastructuren weer op aan
de rue du Vieux Tiège, die later omgedoopt werd tot de rue des
Martyrs. (Foto uit de collectie van de stad Herve).

2 voorbeelden uit het boekje met de
statuten voor de leden: 1900 en 1965

De zetel van Argenteau is een "massief
industrieel gebouw dat, zoals een kasteel uit de
Middeleeuwen, waakt over de nabije
Maasvallei". Dit gebouw dat in 1980 door SCAR
werd aangekocht, werd gebouwd in het begin
van de eeuw en heeft verscheidene inrichtingen
gekend naarmate de "Molen van Moureau" zich
verder ontwikkelde. De linkervleugel van de
molen dateert van 1955. Deze foto dateert van
de jaren vijftig, lang voor de aanleg van de
autoweg en de aanpassing van de rechteroever
van de Maas, waardoor de rivierbedding met
148 meter werd verplaatst. (SCAR-archief).

In 1948 vierde de "Meunerie Agricole du Pays de
Herve" haar 50e verjaardag. Er werd een beurs
georganiseerd in de gebouwen van de
landbouwcoöperatie in aanwezigheid van
Monseigneur Kerkhofs, bisschop van Luik.
(SCAR-archief).

In 1973 viert de landbouwcoöperatie SCAR, sinds kort
geïnstalleerd in haar nieuwe gebouwen, haar 75e verjaardag en
start met haar eerste leveringen in bulk. De heer J. Charlier, toen
nog steeds hoofd van de commerciële dienst, houdt er een
toespraak voor een aandachtige menigte, onder de blikken van
de heren C. Crohain, algemeen secretaris bij het ministerie van
Landbouw, G. Wertz, Voorzitter, J. Thibert, directeur, en
Hoefnagels, directeur van Cebeco-Handelraad. (SCAR-archief).

Zoals het hoort, bestaan de feesten
voor de 75e verjaardag uit diverse
activiteiten: de heer Camille Gaspard,
handelsvertegenwoordiger en vader
van Jean-Marie, die vandaag zelf
vertegenwoordiger is van de
landbouwcoöperatie, toont er zijn
talrijke artistieke talenten.
(SCAR-archief).

September 1982, voorzitter G. Wertz (voorzitter van 1969 tot 1994) en directeur J. Charlier (directeur van
1975 tot 1996) huldigen de weegbrug in, in aanwezigheid van de Raad van Bestuur en het voltallige
personeel. (SCAR-archief).

De 90e verjaardag van SCAR in 1988 was ook
de gelegenheid voor mooie festiviteiten! Bij de
academische zitting herkent men op deze foto
van links naar rechts: C. Doyen, kabinetschef
op het ministerie van Landbouw, J. Charlier,
directeur, Huygens, algemeen directeur van
INCA, M. Wathelet in die tijd minister-president
van de Waalse executieve, G. Wertz, voorzitter,
R. Piscaglia, algemeen directeur a.i. van het
Ministerie van Middenstand en Landbouw, A.
Smets, burgemeester van de stad Herve en G.
Dechamps, schepen van Cultuur, Toerisme en
Handel in de stad Herve.

Voorbeeld van het verenigingsleven van de landbouwcoöperatie SCAR, met een "thé
dansant" om deze 90e verjaardag succesvol af te sluiten. (SCAR-archief).

Ter gelegenheid van het oogstfeest
(1991) werden talrijke activiteiten
georganiseerd op het platform in de
haven van Argenteau
(SCAR-archief).

Op 16 december 1994 wijdt SCAR de eerste nieuwe hall in van
zijn departement "Granen & Zaden in Wallonië". Onder de
verschillende sprekers ook de vice-voorzitter uit die tijd, P.
Hardy. (SCAR-archief).

Groepsfoto van het personeel in die tijd.

In tegenstelling tot wat de foto laat veronderstellen, viert
mejuffrouw P. Koos hier op 22 september 1997 niet haar honderd
jaar, maar wel haar vijftigjarige carrière bij de
landbouwcoöperatie SCAR. Ze nam in 1948 al deel aan de
festiviteiten ter gelegenheid van het vijftigjarige bestaan van de
onderneming, en droeg gedurende meer dan 50 jaar in de
hoedanigheid van hoofd van de boekhouding, actief bij tot de
activiteiten, de organisatie en de groei en de bloei van de
landbouwcoöperatie. Men herkent naast haar de heren J. Colyn
(huidige voorzitter) en P. Hardy, in die tijd vice-voorzitter van
SCAR, alsook Ph. Michel, voorzitter van 1994 tot 2001.
(Privé-collectie van mejuffrouw P. Koos).

In 1998 vierde SCAR haar honderdjarige bestaan: 2 magnifieke dagen en
avonden van de "open dagen" waar meer dan 3000 bezoekers aan deelnemen en 1
volle dag bezoek en ontmoeting binnen de landbouwcoöperatie en de landbouwwereld
door het koninklijke echtpaar, Hunne Majesteiten Koning Albert II en Koningin Paola.

Talrijke activiteiten en een perfecte organisatie, volledig en uitsluitend gedragen door het voltallige
personeel van de landbouwcoöperatie.

Bezoek van de landbouwcoöperatie SCAR door Hunne Majesteiten Koning Albert II en Koningin Paola op
19 juni 1998.

Inwijding op 18 juni 2006 van de ontvangst - en opslagloods voor
graangewassen en meststoffen in Ouffet (van links naar rechts, E.Walin,
directeur vanaf 1997 en voorzitter J. Colyn).

Een deel van de ploeg van de vertegenwoordigers.

Inwijding op 18 juni 2006 van het magazijn voor Granen &
Zaden in Ouffet, in aanwezigheid van de heer Marc Gielen,
burgemeester (rechts) en de heer Van Schnigen (lid van
het kabinet van de Waalse minister van Landbouw, Benoît
Lutgen).

Scar viert met een spektakelavond die haar
traditionele algemene vergadering afsluit,
haar 110 jarig bestaan ten dienste van de
landbouwers.

Een magnifiek koud buffet, volledig gerealiseerd en
opgediend door de leden van het personeel werd ter
gelegenheid van deze avond aangeboden.

