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Vrienden stapelen
hout voor 'grootste
vreugdevuur'
Marco Willemse 
31-12-15 - 06:18

Vijf vrienden uit de Methorststraat stapelen hout voor het 'grootste
vreugdevuur in de stad', bij theater de Flint. V.l.n.r. Joevanni Zoegard
(19), Leroy Palland (21), Daniël van Dist (21), Quincy Snijders (18) en
Jordi van de Vis (19). 'Dit is beter dan ieder voor zich. © Saskia
Berdenis van Berlekom.

Als de vlammen van het vreugdevuur bij de Flint vannacht hoog
oplaaien en honderden Amersfoorters er elkaar de beste wensen
brengen, dan is dat vooral te danken aan vijf gedreven vrienden.
De vijf, uit Kruiskamp en
Randenbroek, liepen zich de
afgelopen dagen het vuur uit de
sloffen om zoveel mogelijk pallets
en ander afvalhout te verzamelen
voor de brandstapel, die ze
vanavond klokslag twaalf uur
onder het wakend oog van een
paar brandweerlieden mogen

 Het wordt
sowieso de
grootste van
allemaal
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aansteken bij de brug over de
singel. 

Het resultaat van hun noeste arbeid staat woensdagavond hoog
opgetast   op het trottoir in de Methorststraat, een kleine honderd meter
van de  plek voor één van de drie gedoogde nieuwjaarsvuren in de stad.
,,Het wordt sowieso de grootste van allemaal,'' zegt Leroy Palland (21) ,
wijzend op de berg met meer dan 600 pallets, enkele afgedankte
bankstellen en stoelen. 

Laatste vracht
Het vreugdevuurteam, zoals ze zichzelf hebben gedoopt op social
media, is net terug met de laatste vracht.  De spoorbielzen en dikke
palen, die ze uit de gehuurde bestelbus slepen en naast de pallets
leggen, zijn nuttig om het vuur straks goed aan de gang te houden,
vertelt  Jordi van de Vis (19). ,,Ze branden natuurlijk langer dan de
pallets. Die zijn eerder 'op'. We hebben ook heel wat kort hout, dat is
voor binnenin. Je moet zo'n vuur wel goed opbouwen, anders is het te
snel gedaan.'' 

In november al beginnen de vrienden met het benaderen van bedrijven,
bij wie ze eind december overbodig geworden pallets op kunnen halen.
Het liep al lekker dit jaar, zegt Daniël van Dist (21), maar een  firma uit
Nijkerk  deed er op de valreep nog een flinke schep bovenop. 

Lol
,,We konden daar gisteren een enorme stapel pallets ophalen.
Hartstikke mooi. We zijn van acht uur 's morgens tot tien uur 's avonds in
de weer geweest. Dat is de lol.'' 

Voor een mooie traditie moet je wat overhebben, vinden ook Quincy
Snijders (18) en Joevanni Zoegard (19). ,,We hebben vakantie, dus wat
maakt het uit. Als de mensen uit de buurt straks met zijn allen gezellig
bij het vuur staan, dan is dat onze beloning. Zo zien wij dat.'' 

Uit de hand
Volgens Leroy hoeven bewoners en de bezoekers van het Kraft-
nieuwjaarsfeest in de Flint niet bang te zijn dat het vreugdevuur uit de
hand loopt. ,,Het wordt inderdaad een grote stapel, maar het gebeurt
heel gecontroleerd. Alles gaat in overleg met de brandweer. We mogen
op gaan bouwen vanaf vier uur 's middags, als ze een zandlaag hebben
neergelegd. Aansteken doen we door er brandbare vloeistof over te
sprenkelen. Ook daar is goed toezicht op.  Het is alleen maar leuk, al
kun je nooit helemaal voorkomen dat iemand die langsloopt er en stuk
vuurwerk in probeert te gooien.'' 

De vreugdevuurbouwers lazen de tweets en facebookberichten van
omwonenden, die het allemaal wat te veel van het goede vinden. Ze
trekken zich er weinig van aan. ,,Nee hoor. Ik ben blij dat we het zo
doen. Dat is beter dan ieder voor zich, want brandjes en gedoe krijg je
altijd in de nieuwjaarsnacht.'' 

Grootst
Als de laatste vracht is gelost, wordt de stapel met trots bekeken. Een



oudere buurtbewoner komt nog aanzetten  met een kruiwagen vol
planken. ,,Altijd welkom. Zet maar bij.'' De vader van Jordi komt
hoofdschuddend aanlopen. ,,Is dat alles jongens?'' De vrienden kunnen
er wel om lachen. Hún nieuwjaarsvuur wordt immers het grootste van de
stad.
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