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Contact groep vrivalo
Het is al weer geruime tijd geleden dat u een nieuwsbrief ontving, maar eindelijk ligt er weer een op uw mat of
in uw mailbox. Allerlei nieuws is er weer te melden dus wensen wij u veel leesplezier!
Rien Bakker, die geruime tijd voorzitter was van deze contactgroep, heeft te kennen gegeven dat hij de rol als
“voortrekker” niet meer wil dragen. Na wat heen en weer gepraat heeft Peter Dekker zich opgeworpen om deze
taak op zich te nemen. Rien zal wel als lid van deze club aanblijven en blijven meedenken. Rien bedankt!

Clubhuis De Burcht.
Zaterdag 6 september 2008 stond de opening gepland van het nieuwe clubhuis. Het weer was stralend; een
strakblauwe lucht met veel zonneschijn. Vele belangstellenden, waaronder bevers, kabouters, welpen,
verkenners, gidsen. explorers, stamleden, leiding, bestuur, oud-leden, ouders en anderen, verzamelden zich op
het scoutingterrein om getuige te zijn van de openingsceremonie. Aan het begin van het terrein werden foto’s
van de bezoekers gemaakt, welke te zien zijn op de site van Scouting Alblasserdam. Nadat iedereen was
voorzien van koffie, thee of limonade vroeg Wim Slagboom, voorzitter van het Stichtingsbestuur, om allemaal
naar het clubhuis te komen. Hier keek hij terug op de tijd, welke voorafging aan de totstandkoming van het
nieuwe clubgebouw. Alle medewerkers, waaronder in het bijzonder de Bouwcommissie, werden genoemd. Veel
tijd en werk is verzet, voor het gebouw gereed was.
Maar het resultaat mag er zijn. In samenwerking met het Legomannetje werd door 2 kabouters het naambord
De Burcht onthuld.
Hierna werden alle aanwezigen getrakteerd op heerlijke taart, waarop het logo van Scouting Alblasserdam.
Natuurlijk kon iedereen een kijkje nemen in het nieuwe gebouw; ruim, licht, voorzien van alle gemakken; kortom:
een aanwinst voor Scouting Alblasserdam en zijn leden !
Deze middag liet tevens zien welke saamhorigheid er heerst binnen onze groep. Er hing een geweldige sfeer,
niet alleen door het weer, maar mede door de betrokkenheid van alle aanwezigen.
Vanuit de oud-ledengroep: GEFELICITEERD en veel succes met

DE BURCHT.

Ria de Jong-van Halem.

Weet je nog wel….( een nieuwe rubriek)
Weet je nog wel…..jaja, inmiddels ben ik dus ook 50 en dan ga je zulke zinnen af en toe gebruiken in je verhalen.
En daarom zal ik als eerste een stukje schrijven en ik hoop dat er nog vele verhalen van “vroeger”in de
nieuwsbrieven komen.
Weet je nog wel…...de brand op het Fort…..
Ik vergeet het nooit meer, het was op een zondagmiddag en de telefoon ging. Mijn broer Jan nam op en wij
zagen hem schrikken. Ja, Ja, was alleen wat hij zei….hij legde de telefoon neer en stamelde: “ het Fort staat in
brand...er heen!!!!!!”
Niemand zei verder iets. Peter, wij hadden inmiddels al verkering, Jan en ik trokken zo snel mogelijk onze jas
aan en mijn vader beloofde verder mensen te gaan bellen.
We zijn zo snel we konden naar Alblasserdam gegaan waar al veel mensen waren….wat waren we allemaal
ontdaan. Er was verdriet, boosheid, maar vooral saamhorigheid. Doordat iedereen iedereen belde, kwamen er
steeds meer mensen. Toen eindelijk het sein “brandmeester” was gegeven, konden we naar binnen, wat een
bende!
Maar er hoefde weinig overlegd te worden, er werd aangepakt. Iedereen deed wat hij of zij kon doen, er werd

schoongemaakt, opgeruimd.
Dhr. Lucas zorgde voor broodjes en drinken, waar het vandaan kwam zo gauw, geen idee….
En zo waren we uren met elkaar bezig…..hoe alles daarna is gegaan, geen idee….hoe de brand kwam...kan me er
niets van herinneren….
Maar het gevoel van samen ergens voor gaan op dat moment is me zo bij gebleven.
Mijn ouders vertelden mij ooit dat de bezetters in de oorlog zo bang waren voor de
padvinderij….ik ben wel 50, maar van ruim na de oorlog…..
Als ik nu aan dit verhaal denk, hoe snel iedereen het wist en zich verzameld had….kan ik
dat dus wel begrijpen.
En naar mijn idee is het nog zo. Al zien we elkaar maar weinig….als er echt iets is, weten
we elkaar nog best te vinden volgens mij.
Heleen Dekker—de Jong.

Jan de Jong
2 november 1952 - 31 juli 2008

2 november 1952 - Kinderdijk – Lekkade - zoon - Piet de Jong – Jo Bothof.
Padvinderskind.
Dat hij “later” naar de padvinderij zou gaan was een ding dat zeker was.
Welpje – verkenner – stamlid – welpenleider.
Een In Memoriam voor Jan !!
Het valt mij zwaar om zo kort na zijn overlijden een In Memoriam te schrijven voor Jan, het had toch minstens
nog 30 jaar moeten duren voordat ik dat zou moeten doen. Ik weet ook niet zo goed waar te beginnen.
Jan kwam bij ons thuis als vriend van mijn broers. Pas toen wij beiden bij de leiding van de Horde’s kwamen,
kregen we meer met elkaar te maken en dat contact is, ondanks het feit dat we elkaar niet maandelijks zagen,
altijd gebleven. Als ik aan Jan ( de padvinder) denk, komt het volgende naar boven :
Welpenkampen
Die misselijke voetbalwedstrijden, die Horde 2 (die van mij) altijd weer verloor – Jan als zeerover –
speurtochten – spannende verhalen – noem maar op. Hij wist er altijd weer wat van te maken.
Stamkampen
Het uitje verpesten door weer een bloedneus – Wiltz – Olpe - Regenschirm mit ein Klingel - Wienerschnitzel –
Poep express - Amerikaanse feestjes.
Het zijn zomaar een paar dingen die je dan te binnen schieten.
Enkele jaren geleden werd de droom van Jan waargemaakt, een eigen camping waarbij zijn padvinders
ervaringen alleen maar handig waren. Jan en Marja werkten hard en hadden het helemaal naar hun zin. Er leek
een zonnige toekomst in het vooruitzicht te liggen.
Totdat……………………………… begin juli 2008 wordt vastgesteld, dat het niet goed gaat met Jan en dat er niets voor
hem gedaan kan worden……………
Ik ben blij nog de gelegenheid gehad te hebben afscheid van Jan te nemen, we hebben samen nog gelachen en
gehuild, het was heftig maar Jan had “vrede “ met de situatie.
Zoals hij zelf zei : Ik ga te jong, maar “de batterij is op”.
Jan heeft zijn lichaam ter beschikking gesteld van de wetenschap.
Lieve Jan, zoals ik bij het laatste bezoek tegen je zei :
Tot ooit of nooit !!
Josē

Planning van activiteiten van de VRIVALO
Het afgelopen Vrivaloweekend was een groot succes en er gingen vele stemmen op dat we elkaar vaker zouden
moeten zien. Eens in de 5 jaar was toch wel een hele lange tijd!
De werkgroep contacten heeft er eens over nagedacht en zijn met het volgende plan gekomen.
Elke 2 1/2 jaar wordt er een weekend georganiseerd en elk jaar zullen we een contactmiddag plannen.
Voor het komende jaar was het plan voor de contactmiddag snel gemaakt.
In mei heeft de Vrivalo een jubileum te vieren.
20 jaar geleden is deze club opgericht en dat is een feestje waard!
U hoort hier binnenkort meer over, maar zet vast een uitroepteken in uw agenda bij:
18 april 2009!
In het najaar van 2009 staat weer een vrijdag / zaterdag activiteit gepland. Daar
hoort u t.z.t. meer over. We hopen wel op ten minste zo veel deelnemers als de vorige
keer!

Adresgegevens
Nog steeds gebeurt het dat mensen verhuizen of een ander e-mail adres krijgen en dat deze gegevens bij ons
niet bekend zijn.
Het is natuurlijk jammer dat wij dan dingen versturen die niet bij de juiste persoon terecht komen.
Daarom nogmaals het verzoek om dit door te geven aan Wim de Gruiter.
w.de.gruiter@niria.nl
Akkerwinde 28
2951 HB Alblasserdam
Telefoon: 078—6919764

Oproep
Zolang de Louis Wesselsgroep, nu scouting Alblasserdam, al bestaat, wordt de groep gesteund door oudleden
en donateurs.
Ook nu nog is elke euro er één!
Bent u nog geen donateur of vrivalolid? Neemt u gerust contact op met Wim de Gruiter.

Bijgevoegd vindt u de notulen van de laatstgehouden ledenvergadering, geschreven door Wim de Gruiter.

