Scouts in de hulpverlening

Nijmegen 1944
Bij de bevrijding van Nijmegen waren veel scouts actief bij de Padvinders Hulpdienst
Nijmegen. Zij kregen het insigne van de 82e Airborne division als dank omdat ze actief
betrokken waren geweest bij de hulp aan de parachutisten. Het vliegtuig op het insigne dat
de scouts kregen vliegt naar rechts, terwijl op het ‘echte’ Airborne insigne het vliegtuig naar
links vliegt. Dit embleem werd uitgereikt bij de dodenherdenking van 1947

.
Van onderstaande scouts is bekend dat ze hielpen en het insigne ontvangen hebben.
Peter Wildenberg was lid van de Carmelgroep in Nijmegen. Hij werd geboren op 12 juni
1934 in Nijmegen en overleed op 2 oktober 2011 in Weurt. Peter heeft net als Jan van Hoof
groepen Canadezen en parachutisten geholpen in de mei dagen van 1945.
Rinus Boers was lid van de Kwakkenberggroep in Nijmegen o.l.v. Hopman Dhr. van Hees.
Het was een christelijke groep met een oranje-blauwe das. Rinus verhuisde na de oorlog
naar Den Helder en is daar overleden op 5 november 2006. Hij was lid van het peloton
d'honneur" en kreeg zodoende dit embleem uit handen van Generaal Majoor Gavin.
Herman ter Stege was lid van de Groenwoudgroep, net als zijn twee broers. Van het zes
kinderen tellend gezin waren kort na de oorlog er vijf bij Scouting.
Marcel van Dijk was lid van de Keizer Karelgroep Nijmegen o.l.v. hopman Paul Förster.
Akela Wil Wardenier was vanaf de oprichting van de horde van
de Titus Brandsmagroep in Nijmegen een zeer actieve
welpenleidster. Ze draagt op haar uniform het embleem dat
uitgereikt werd aan alle scouts uit Nijmegen voor de hulp aan de
militairen van de 82 airborne divisie.

Theo Leether was scout vlak na de oorlog, net als zijn vader. Hij droeg het
insigne op zijn scoutfit.
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In de zeven maanden dat Nijmegen frontstad was, werd aan veel mensen hulp geboden.
De luchtlandingstroepen werden door een aantal scouts gegidst vanuit de landingsplaats
naar Nijmegen. Kees Groenestein van de Groenewoudgroep en Jan Trautig van de
Kwakkenberggroep hebben het insigne altijd op hun uniform gedragen.
Meer informatie
https://www.mensenlinq.nl/overlijdensberichten/peter-wildenberg-3830913
https://www.noviomagus.nl/var119.htm
https://www.noviomagus.nl/Gastredactie/RinusBoers/NovioBoersbot.htm
https://www.noviomagus.nl/Rx.php?Url=Gastredactie/Reus/Brandsma/Welpen/cwdata/18.ht
ml
https://www.noviomagus.nl/Gastredactie/Reus/Brandsma/Brandsma.htm
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