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Helpdesk Gerda Elgersma
1987…2012

erda’s goodbye glimke

www.scoutingfryslan.nl

G

erda Express

Om het feestvarken en haar
man (en oud-scout) Sjouke naar de
‘Gerda bedankt!-party’ te vervoeren
pendelde
de Gerda
Express van de
Waterbies naar
de Esdoornstraat, naar
het SaWaLeyclubhuis.

H

istorische grond

In dit clubhuis pakte Gerda
in 1987 de draad weer op na een
eerdere Scoutingcarrière in Uithoorn.
In Leeuwarden was ze jarenlang als
Pompedomp actief. Daarnaast werd ze
bestuurlijk actief binnen district FrieslandNoord. Eerst als secretaris, later ook als
voorlichter en tenslotte als Helpdesk en
spin in het web.

K

offertje

Op de achtergrond zal Gerda
actief blijven. Voor haar opvolgster
Rudi van Bussel had Gerda trouwens
ook een verrassing: haar befaamde
Helpdeskkoffertje.

Zaterdag 12 mei nam Gerda
Elgersma-van den Bosch afscheid als
Helpdesk van Scouting regio Fryslân. In
allerlei functies was ze de Friese groepen
25 jaar lang van dienst.

C

E

re wie ere toekomt

Als dank voor een kwart
eeuw dienstbaarheid, activiteit en
hulpbereidheid voor de Friese groepen
werd Gerda tot erelid van Scouting Fryslân
benoemd.

adeau’s

Zaterdagavond waren tientallen
afgevaardigden van groepen, oud-scouts
en oud-bestuursleden naar Leeuwarden
gekomen om Gerda uit te zwaaien, met
handen vol planten en andere cadeaus.

L
V

ingerafdruk

Begeleid door oud-voorzitter en
politieman Dirk Scholten zette Gerda haar
vingerafdruk. Daarmee gaf ze vorm aan
een logo voor het nieuwe Gerda Elgersma
fonds. De
bestemmingsreserve van
de regio zal
voortaan
die naam
dragen.
De regio
stortte ruim
€ 30.000 in
het fonds.

T

overpil

Gerda had ook wat in petto voor alle
aanwezigen: een speech, een toverpil ter
bevordering van goede communicatie en
een goed advies: ‘Luister aandachtig naar
elkaar, en antwoord altijd!’

andelijk bekend

Voor veel medewerkers van het
Landelijk Servicecentrum was ‘Gerda uit
Friesland’ een goede bekende. Namens
hen bracht directeur Willemien Meershoek
warme woorden over. Dat ging vergezeld
van een prachtige litho.

O

p de koffie

Bijna alle groepen leverden
een das in, die verwerkt werden tot
een tafelkleed. Voorzitter Allard Nicolai
overhandigde dit, samen met een uniek,
handgemaakt Scouting Fryslân-servies.

N

ieuwe tijden

De Helpdesk van Scouting Fryslân
is vanaf 1 juni bereikbaar via een nieuw
telefoonnummer: 06-27895531. Het
mailadres blijft ongewijzigd:
helpdesk@scoutingfryslan.nl

