“Pret, avontuur en vriendschappen voor het leven”

Boek over jubilerende scoutinggroep
Film
Een heel bijzondere vondst is een film van
ruim 50 jaar geleden. “Een dochter van
een oud-lid vertelde ons dat ze ergens op
zolder nog een film heeft liggen die haar
vader had gemaakt omstreeks 1960. Het zal
heel bijzonder zijn om die beelden van een
halve eeuw geleden te zien!” Samen met
eerder gevonden films, uit de jaren zeventig, wordt deze film vertoond tijdens het
reüniefeest voor (oud-)leden op zaterdag
28 september.

Dit jaar bestaat de Dordtse scouting
Willem de Zwijgergroep III 75 jaar.
De groep geeft voor die gelegenheid een
boek uit en zoekt daarom informatie
en foto’s van (oud-)leden en hun verwanten.
Het idee om een jubileumboek uit te geven, ontstond toen oud-groepsvoorzitter
Willem Veldhuijzen en Henne van Heeren
zich bogen over een aantal documenten uit
1938 over de Willem de Zwijgergroep. Kort
daarna werd via de Dordtse pers naar meer
informatie en beeldmateriaal gevraagd.

Logboek uit 1946
“Onze oproep leverde veel mooie beelden
en verhalen op”, vertelt Van Heeren enthousiast. “Zo kregen we haarscherpe foto’s van
de oude sloep en vlet uit de jaren vijftig en
foto’s van een kamp in 1949. En heel uniek
is ook een logboek uit 1946, vol met padvindersverhalen uit die tijd! Een kostbaar
tijdsdocument.”

75 jaar feest
“De verhalen zijn een feest om aan te horen
en ook de foto’s zijn een genoegen om te
bekijken”, zegt auteur Henne van Heeren,
een van de initiatiefnemers en oud-schipper van de groep. “Er werd gevaren, gespeeld, verantwoordelijkheden en vaardigheden aangeleerd, geroeid, gezeild, schade
gevaren en weer hersteld, boten gekocht,
onderhouden, verwaarloosd, weer opgeknapt, verkocht, er werden natte pakken
gehaald, maaltijden voor tientallen mensen gekookt en nacht- en blubbertochten
gehouden… “Waar het in al die 75 jaar
echt om gaat”, vat Van Heeren samen, “is
avontuur, verantwoordelijkheid, veel pret
en vriendschappen voor het leven.”
Lelievlet
Uit archiefonderzoek voor het jubileumboek blijkt ook dat de Willem de Zwijgergroep een belangrijke rol speelde in het
ontstaan van de onder zeilers welbekende
lelievlet. Die vlet is de meest voorkomende
standaard zeilboot in Nederland.

Uw adres voor Fysiotherapie en Manuele therapie op de Staart!

Aanwinst
“We zijn nu een half jaar in touw voor het
boek. Het resultaat wordt zonder meer
prachtig”, stelt Van Heeren. “Het boek
wordt rijkelijk voorzien van foto’s en zal
voor veel (oud-)leden een feest aan herinneringen zijn. Maar ook voor wie geen
band met scouting heeft, is het boek een
aanwinst: het geeft een mooi beeld van
Dordrecht in de vorige eeuw.”

Informatie welkom
Informatie, foto’s en films die te maken
hebben met het verleden van de Willem de
Zwijgergroep, zijn altijd van harte welkom,
laat Van Heeren weten. “Hierbij nogmaals
een oproep: “Heeft u beeldmateriaal en/of
andere informatie in uw bezit waarvan u
denkt dat het van belang kan zijn voor het
samenstellen van het jubileumboek, neemt
u dan contact op met mij.”

Inschrijven
Henne van Heeren is bereikbaar via teleDe interesse in het boek is groot, merkt de foonnummer 078 630 07 44 en e-mailadres
auteur. “Maar hoe groot precies weten we 75@wdzdordt.nl.
niet. We willen een inschatting maken van
de gewenste oplage, want het zou jammer
zijn als we te weinig boeken laten drukken.
Daarom bieden
we iedereen de
mogelijkheid om
zich in te schrijven op het boek.”
Dat kan via de
website http://jubileum.wdzdordt.
nl. Speciaal om
de lezers van De
Staartenaar in de
gelegenheid te
stellen om nog
te bestellen, is de
inschrijving verlengd tot 1 augustus 2013. Het
boek verschijnt in
september.
Henne van Heeren en Willem Veldhuijzen bij De IJzeren Kraak,
het wachtschip van de Willem de Zwijgergroep.
Foto: Nieky Klaus
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U kunt bij ons ook zonder verwijzing een afspraak maken.
Behandelingen zijn mogelijk in de praktijk, in de behandelruimte
van “Zorgcentrum de Merwelanden” en indien nodig bij u thuis.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.praktijkplein4045.nl

Plein 1940-1945 nr. 1A, 3313CV Dordrecht.
Tel. 078-6135927
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Wij zijn er voor iedereen!
Ook voor particulieren en elders verzekerden.
24 uur per dag,
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Voor het melden van een overlijden

'HGLJLWDOHHQTXrWHYLQGWXRSRQ]H
ZHEVLWHYLDEHWHUYRRUGRUGWQOHQTXHWH

078 711 0201
06 19 47 28 15
Yarden & Verkaik
Uitvaartzorg Dordrecht
Toermalijnring 1020
3316 LC Dordrecht
www.yarden.nl

9UDJHQRIVXJJHVWLHVYRRU%HWHU'RUGW"
0DLORQVYLDLQIR#EHWHUYRRUGRUGWQORI
VWXXU XZ EHULFKW QDDU SRVWEXV 
$9'RUGUHFKW

HQHU]LMQOHXNHJHVSUHNNHQJHYRHUG:H
KHEEHQ ]HHU ZDDUGHYROOH DDQEHYHOLQJHQ
YDQ X PHHJHNUHJHQ RYHU DFWXHOH RQGHU
ZHUSHQ%HGDQNWGDDUYRRU
%HWHU 9RRU 'RUGW KHHIW ELM GLW ZLMNEH]RHN
RRNGHVWDGVEUHGH(QTXrWHJHODQFHHUG
'HNRPHQGHSHULRGHZLOOHQZLMHHQDFWXHHO
EHHOG NULMJHQ YDQ RQGHUZHUSHQ GLH GH
SOXVVHU EH]LJKRXGHQ ,Q GH HQTXrWH
NRPHQWKHPD¶VDOV]RUJPRELOLWHLWYHLOLJ
KHLG OHHIEDDUKHLG HQ YULMHWLMGVEHVWHGLQJ
DDQERG'LWQDMDDUJDDQZLMJUDDJVDPHQ
PHWXLQJHVSUHNRYHUGHXLWNRPVWHQZDW
]LMQGHSROLWLHNHDDQGDFKWVSXQWHQYDQGH
 JHQHUDWLH LQ RQ]H PRRLH VWDG" =R
ZHUNHQ ZLM VDPHQ PHW X DDQ GH LQKRXG
YDQRQVNRPHQGHYHUNLH]LQJVSURJUDPPD

