SFB Newsflash
Nr 11 - April 2013

Fortiviteiten 2012
Elk jaar vraag je je af of het nog de moeite
waard is de stress en de miserie te
ondergaan dat de Fortiviteiten met zich
meebrengen.
Nu vandaag, dinsdag 4 september 2012,
kan ik alleen maar bevestigen dat het
inderdaad de moeite loont.
Maandag 27 augustus bleken de Jungle
Warriors niet te houden te zijn en
kwamen hun kampement al opstellen.
Kwestie van de eerste te zijn en plek te
hebben.
De mensen van de Fortiviteiten
dienden dus bijgevolg te
beginnen te schipperen met de
plek voor de rommelmarkt en de
springkastelen.
Donderdagavond begon de
delegatie van de Duitse
bezetting binnen te sijpelen.
Gelukkig met wat minder
soldaten en betere voornemens
dan in 1940 !!
Onze jongens vertrokken ook vrijdagavond. Eigenlijk was het de
bedoeling om niets op te zetten want het aanbod was toch al zo groot. Maar
de evenementsverantwoordelijke
besliste anders en zette toch nog een
klein site op.
Vrijdagavond beslisten
de weergoden om toch de
sluizen eens open te
zetten en we keken dan
bang uit naar zaterdag en
zondag.
Niet getreurd.
Zaterdagmorgen eerst
grijs en grauw, daarna
een lekker en aangenaam
weertje en sfeertje.
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Zondag van 't zelfde. Eerst grauw daarna weer best te
v e r s m a d e n
temperaturen.
We vonden dat de
opkomst minder
was dan vorige
jaren. Maar Fred
wist te vertellen dat
het bezoekende
publiek evenredig
was met vorige
jaren. Zelfs
meer…..
Onze boekenverkoop verliep vlot. Voor een 0,5 € kun je niet
sukkelen,
d a c h t e n
sommigen en
sleepten soms 5
tot 10 boeken
tegelijk mee.
Ons niet gelaten. Weg is weg en onze kas was gespijsd.
De snoepkes
vlogen de
deur uit.
H o e w e l
sommige
mama's/papa
's/opa's/oma'
s enz. steeg van afgaan waren, bang waren voor de tandjes van
zichzelfve en de kinderen, de lijn op de eerste plaats kwam,
hebben we menig toeschouwer kunnen verblijden met ons zoet
en zuur.
Volgend jaar opnieuw …….
Natuurlijk, met nog méér deelnemers, nog méér ambiance, en nog méér snoepkes ….
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Hinkelsproke 2012
Waar kunnen Halloween, griezelen, sprookjes, heksen,
kaarsen, vuurspuwers beter aarden dan in het Fort ?

Zaterdag 10 november palmde Freinetschool
Hinkelpad het Fort in met hun Hinkelsproke
Moet zeggen, het was magie alom
Diverse locaties op het Fort waren héél
sprookjesachtig. Wat griezelig aan de ene kant, aan de
andere kant had het ook iets feeërieks
De acteurs/deelnemers namen hun rol héél serieus en
leefden zich volledig in. Het parcours was zo ingericht
dat ze de kindjes met hun begeleiders zagen aankomen.
Op een wip en een trip waren de figuranten veranderd
in hun rol.
Het
mooie aan de avond was dat het Fort zonder licht was
gezet en overal kaarsjes en vuurtjes opmerkbaar waren.
Om dát
e x t r a
toetsje
Hallowee
n
t e
geven.
Bij de
deelneme
rs viel het
op dat niet
alleen de
kinderen
genoten, maar ook de volwassenen.
Het Bestuur van SFB was eveneens in de ban van
Hinkelsproke. Getuige de vele foto's.
Ik zou zeggen proficiat voor Hinkelpad met hun
Hinkelsproke !! Het was een unieke belevenis.
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