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- 2011 Jubileumuitgave Scouting De Zwervers Assen 100 jaar!

Kenmerk

Beste reünisten,
De voorbereidingen voor de reünie zijn in volle gang en de eerste aanmeldingen zijn inmiddels
binnen. Via de website van de reünie www.100jaarzwervers.nl kunt u volgen wie zich al hebben
aangemeld.
Zoals u inmiddels ongetwijfeld vernomen heeft zal er ter gelegenheid van dit 100 jarige jubileum
een jubileumboek worden uitgegeven dat zowel de geschiedenis als het heden van ‘De Zwervers’
in woord en beeld zal brengen. Het boek, 132 pagina’s, paperback, 20 * 20 cm, zal worden
uitgegeven door ‘Koninklijke van Gorcum bv.’ uit Assen. De jubileumuitgave wordt gepresenteerd
op de receptie op 5 februari 2011 en vervolgens aan alle reünisten aangeboden. Daarnaast zal
het boek via de website van de ‘Stichting Vrienden van Scoutinggroep de Zwervers’ en de lokale
boekwinkels in de losse verkoop verkrijgbaar zijn.
Dit is dan ook hét moment voor de redactie van het jubileumboek om de laatste puntjes op de ‘i’
te zetten. De titel van het boek is inmiddels vastgesteld en de uitgever is begonnen met de
opmaak.
Om deze uitgave mede mogelijk te maken hebben wij diverse lokale ondernemers én reünisten
bereid gevonden hierin bij te dragen. Ook u als reünist willen wij via deze weg de mogelijkheid
bieden om voor € 100,00 mét naamsvermelding opgenomen te worden in deze jubileumuitgave.
Bent u bereid de groep via deze weg een warm hart toe te dragen en dit stukje Asser geschiedenis
te bezegelen met uw eigen naam? Vul dan onderstaand formulier in en verzend dit, in verband
met de ‘deadline’ van de drukker, uiterlijk 10 december 2010.
Namens de redactie van het jubileumboek,
Arjan Thürkow.

- Opgericht februari 1911 Scoutinggroep de Zwervers Assen, opgericht in 1911. In 1987 samengegaan met de V.I.O.O.L. – groep uit Assen, opgericht in 1922.



Ja, neem ook mijn naam op in de jubileumuitgave
✔


Ik draag de groep een warm hart toe en ben bereid de jubileumuitgave te
00.
bezegelen met mijn eigen naam
€ 100
__ , __
___________+

Totaal

€

.

Naam
________________________________________

__ , __
00
100

E-mail
_________________________________________

Adres
________________________________________
Postcode
________________________________________

Woonplaats
_________________________________________

Mijn naamsvermelding Bijvoorbeeld 'Jan de Zwerver, Assen' of 'fam. Viool, Assen'
_____________________________________________________________________________________
Gelieve uw bijdrage per ommegaande over te maken op rekening 1481.95.520 t.n.v. Stichting Vrienden van de Zwervers.

U kunt dit formulier opslaan en verzenden naar info@vriendenzwervers.nl of verzenden met deze knop ->

Verzenden

