Assen, 5 juni 2010
Betreft: reünie 5 februari 2011

Beste oud-leden van Scoutinggroep ‘de Zwervers’ en ‘de V.I.O.O.L. - groep’,
Zoals bekend wordt over acht maanden, op zaterdag 5 februari 2011, in Assen, het 100 jarig
bestaan van Scoutinggroep ‘de Zwervers’ en ‘de V.I.O.O.L. - groep’ gevierd. Op onze eerste
aankondiging hebben veel oud-leden enthousiast gereageerd en wij verwachten op de 5e februari
dan ook velen van u te kunnen verwelkomen. Mocht u deze eerste aankondiging niet ontvangen
hebben, dan kunt u deze alsnog nalezen op onze website www.100jaarzwervers.nl. Op deze site
kunt u ook zien welke reünisten bij ons bekend zijn.
De voorbereidingen voor de dag zijn in volle gang en het programma is in grote lijnen bekend. Als
locatie is gekozen voor Party Town Assen. We beginnen ’s middags met een receptie van de
groep, waarbij ook u, als reünist, uiteraard al van harte welkom bent. Hier kunt u kennis maken met
‘de Zwervers’ en hun activiteiten anno 2011.
Tegen het einde van de receptie zal het jubileumboek worden gepresenteerd. Voor dit boek zijn
uw verhalen, herinneringen, anekdotes en foto’s nog steeds van harte welkom. Vervolgens zal de
receptie overgaan in de reünie. De opening van de reünie zal op ludieke wijze plaatsvinden
waarna u, samen met uw oude vrienden en vriendinnen, aan kunt schuiven aan het buffet.
Aansluitend bieden we een gevarieerd avondprogramma dat tot ongeveer 22:30 uur duurt.
Op dit moment kunt u zich nog niet opgeven voor de reünie. Na de zomer informeren wij u hier
over in een volgende nieuwsbrief. In de tussentijd kunt u uiteraard de ontwikkelingen volgen op de
website www.100jaarzwervers.nl. Op deze site is ook een begin gemaakt met een digitaal
fotoarchief. Mocht u in de gelegenheid zijn een paar leuke of bijzondere foto’s in te scannen dan
zou dat erg leuk zijn! Stuur deze foto’s met een korte toelichting naar info@100jaarzwervers.nl zodat
we ze mee kunnen nemen op de site. Vooral foto’s met personen zijn hiervoor erg geschikt! Kunt u
de foto’s zelf niet scannen dan kunt u ze altijd sturen naar de reüniecommissie. Na het scannen
krijgt u uw foto’s uiteraard terug.
Tot slot gaat onze voorkeur gaat uit naar correspondentie via e-mail. Als uw mailadres nog niet bij
ons bekend is ontvangen wij dit graag. Wij hopen u allen volgend jaar te mogen verwelkomen.
Namens het bestuur van de Zwervers,
Michaël Bolhuis, voorzitter,
Namens de reüniecommissie.
Trees van der Veen - Hidskes
De Streek 7
9414VL Hooghalen
0593-592945
franselelie@planet.nl

- 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.

