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Assen, 25 oktober 2010
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Aanmelding reünie 5 februari 2011
.
Beste oud-leden van Scoutinggroepen ‘de Zwervers’ en de ‘V.I.O.O.L-groep’,
Op zaterdag 5 februari 2011 vieren we het 100-jarig bestaan van Scoutinggroep De Zwervers.
Wellicht heeft u al een kijkje genomen in het digitale fotoalbum op www.100jaarzwervers.nl. Er
staan vast ook voor u ook bijzondere herinneringen bij. Op onze nieuwsbrieven over het jubileum
en de reünie hebben wij al veel enthousiaste reacties mogen ontvangen. Door het invullen van
bijgevoegde aanmeldingskaart kunt u zich vanaf nu ook daadwerkelijk aanmelden. Inmiddels
hebben we een adressenbestand van ongeveer 1200 oud-leden. We rekenen er dan ook op dat
velen van u op 5 februari 2011 naar de ‘eeuweling’ in Assen zullen komen.
Voorafgaand aan de reünie begint om 15:30 uur een receptie van de huidige groep. Tijdens deze
receptie is er een speelse presentatie van de Zwervers anno 2011. Ook u als reünist bent hier
uiteraard al van harte welkom. Voorts bieden wij reünisten de mogelijkheid om tijdens het begin
van de receptie deel te nemen aan een korte busrit in en om Assen. Hiervoor dient u uiterlijk om
15:00 uur aanwezig te zijn. U bent op tijd terug voor het officiële gedeelte van de receptie.
Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan zal een jubileumboek worden uitgegeven dat in 132
full color pagina’s zowel de geschiedenis als het heden van ‘de Zwervers’ in woord en beeld zal
brengen. Tijdens de receptie wordt dit jubileumboek gepresenteerd. Voor alle reünisten is een
exemplaar beschikbaar.
Alle reünisten worden om 18:00 welkom geheten. Aansluitend wordt het reüniebuffet geopend.
Leden van de Thriantastam serveren de maaltijd volledig in scoutingstijl uit. Het avondprogramma
staat geheel in het teken van ‘Weerzien en Herinneringen’. Daarom is er bewust voor gekozen om
geen groepsfeest te organiseren, maar u als reünist alle gelegenheid te geven rond te lopen, te
praten met oude bekenden, een foto-expositie te bezoeken en hier en daar uw hart op te halen bij
typische activiteiten van de padvinderij van weleer.
U zult vermoedelijk tijd te kort komen, maar omdat velen van u wellicht nog een lange thuisreis
moeten maken, sluiten we het formele deel van de avond om 22.30 uur af.
Zowel de receptie als de reünie vinden plaats in Party Town Assen.
Adres: De Haar 1-1A, 9400AG Assen. (Bij afrit 32 van de A-28).
Voor een routebeschrijving zie ook www.partytownassen.nl.
Laat u verrassen en kom naar Assen op 5 februari 2011!
Namens de reünistencommissie,
Trees van der Veen-Hidskes.

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

