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Lente 2010, de hoogste tijd voor alweer een nieuwe editie van onze SFB-Flash, de vijfde ondertussen.
Vooraleerst kunnen we de blijde geboorte melden van onze SFB-promo-artikelen. Vanaf heden zijn er
stickers, t-shirt’s, fleecen en bodywarmers van onze vzw te verkrijgen. Artikelen van goede kwaliteit voor
een kleine prijs en natuurlijk voorzien van ons ondertussen gekende logo. Hoe je deze kan bestellen kan je
terugvinden op het bestelformulier in bijlage.
Als SFB de kans krijgt om zijn leden en sponsors een extra
voordeeltje te schenken, wordt hier uiteraard dankbaar
gebruik van gemaakt. Zo kunnen onze leden bij deze, via onze
vzw, een gratis koperskaart (op naam) van het warenhuis
Makro aanvragen. Eveneens in bijlage zenden wij het
aanvraagformulier dat u ingevuld aan ons dient terug te
sturen, wij doen nadien het nodige.

En de non ... ze speelde voort.

De rest van deze
uitgave staat
Onze kapel in vol ornaat.
voor het
overgrote deel in
teken van de Fortiviteiten 09. Een geslaagd evenement dat
volgens ondergetekende door velen werd gesmaakt. Dat een
editor natuurlijk soms de zaken een beetje verbloemd ten
voordele van het artikel hoeft geen betoog. Het leek mij dus
ook wel interessant om het gebeuren eens vanuit een andere
hoek te laten belichten. Zo geschiedde en ontsproot
onderstaand relaas uit de pen van mijn “ghostwriter”

Het was een succes zonder weerga. Meer kan ik er niet over zeggen.
De reacties die we kregen waren voor 98 % positief.
De verwachtingen lagen evenwel hoog. Bij de voorbereiding van de opstelling hing de sfeer van : “gaat
het publiek deze tentoonstelling smaken, gaat het lukken, ….”
De lokatie was veranderd, om eens iets anders aan te bieden. Hierdoor wisten we ook niet of onze
bezoekers daar voor gingen vallen.
Maanden van voorbereiden, vergaderen, brainstormen, veranderen, veranderen, aanpassen, veranderen,
aanpassen, hebben hun vruchten afgeworpen.
De week voor de Fortiviteiten was het in de huishoudens van de bestuursleden een drukte van jewelste, en
niet alleen bij de SFB-bestuurders, ook bij onze dierbare
helpers.
Bij Toon stond alles overhoop, bij ons (Ronny), bij Abdon
en Lisette, bij Pol en Rita;
Ik denk niet dat er al zoveel sms’kes verstuurd zijn en
telefoontjes gepleegd als in deze periode. Enfin, we zullen
het wel aan de rekening zien….
De ideeën voor de tentoonstelling en het kampement
waren klaar, nu het gerief bijeen zoeken. Man man man,
wat een ellende. Want dat wat je moet hebben vind je niet
en wat je niet nodig hebt, valt in je handen.

Zicht op de Rode Kruispost.
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Verantwoordelijke uitgever ; Studiegroep Fort Bornem, Kleine Breedstraat 4, 9100 Sint-Niklaas

Donderdagavond 3 september vertrok de eerste
Armada richting Bornem ….er zouden nog vele
volgen Gewapend met remorquen, gevulde auto’s
….. vrijdag 4 september hetzelfde scenario
’s Morgens om kwart na vijf waren de heren Ronny
en Tonny al paraat. Van slapen was blijkbaar geen
sprake meer. De madam dan ook maar bijtijds uit
bed om te foerieren.
Tegen de middag kreeg ik al de melding dat het héél
laat zou kunnen worden en dat ze ’s avonds in
Bornem zouden blijven slapen, om op het gerief te
passen en om ’s zaterdags bijtijds te kunnen
Een snelle scheerbeurt op terrein.
beginnen (wat betekende wéérom om 06.00 h).
Tegen de late namiddag kwam het sms’ke dat het
héél mooi zou worden; er echt een héél prettige sfeer aanwezig was.
Ronny, Tonny, Abdon werden in de namiddag versterkt door Bert en
Pol. Alle hulp was welkom. En vele handen maken het werk lichter.
Pol en Bert zetten de Vlaamse Kruis post op. Ze placeerden de tent om
in te slapen op het plein en hielpen verder met de voorbereiding.
En de SFB-delegatie : zij zwoegden verder en werkten gestaag verder
aan “hun” Fort.
’s Zaterdags morgen
was het zover. De
weergoden waren ons
eens goed gezind. Het
bleef bij één druppel,
de zon kwam erdoor
en natuurlijk, het volk
ook.
Het enige minpunt dat
Stand-by voor vertrek.
Zicht op kamp inclusief voertuigen. we te horen kregen
was dat de route naar
het kampement niet
zo goed aangegeven was. Er waren al een aantal mensen geweest, dat
hoorden we ’s zondags, die niet wisten dat SFB tentoonstelde.
Moet wel gezegd worden : dat de meesten ’s zondags terug kwamen
om toch een kijkje te nemen.
De kapel, de kaarsjes, de muziek, de kerkstoelen gaven het gevoel dat
daar echt een kapel
aanwezig was.
Alsof die er al jaren
stond. We zagen
zelfs regelmatig
vleermuizen
fladderen. De
beestjes waren
blijkbaar ook
geïnteresseerd. We
danken de mensen
die gul kaarsjes
Velddouche aan het kampvuurtje.
Detailopname van douche.
laten branden
hebben.
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Het logistieke lokaal diep in het fort.

De auteur bij zijn waar gebeurd verhaal.

Het kantoortje met bed, bureau, plancardes met plannen waren zo realistisch. Je verwachtte elk moment dat er
echt gewerkt zou worden.
Voor mij persoonlijk het grelligste was die stroboscoop die in de lange gang was opgesteld. Het was alsof
daar elk moment een Duitser uit ging komen…. Daar kreeg je toch kippenvel van.
Bert had die Duitsers ’s nachts tegengekomen zei hij ….. enfin, aan fantasie geen gebrek.
Onze gelederen werden tijdens het weekend nog eens versterkt door een
aantal Jeeps. Marc en Johan konden er zelf niet bij zijn, maar hadden
gewillig hun jeep “uitgeleend”. Anderen kwamen dan weer in vol ornaat op
bezoek. En oud AFV-gedienden, Pierre en André, kwamen ons meedelen dat
ze volgend jaar zeker aanwezig zullen zijn.
De Fortiviteiten waren voor het SFB een succes. Een aantal nieuwe leden
mogen inschrijven,
véél lotjes mogen
verkopen, rugzakken,
en zelfs mensen die
ons gewoon steunden
zonder iets in retour te
willen. WAARVOOR
Onze evenmentenDANK.
verantwoordelijke leidt En dit jaar ……nu al
alles in goede banen. zijn we aan het
brainstormen. Want het
moet dan nog beter, nog imposanter, willen we de
succesvolle trend verder zetten.
Proficiat jongens,
Peggy

Aankomst zwaar materiaal ... Dodge 6x6.

De hulpdiensten .............. Het klos-team ..................... De sfb promostand.
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