Stichting Vrienden van Scoutinggroep de Zwervers Assen

Beste mensen,
In deze nieuwsbrief meer informatie over het beloofde kleintje reünie.
Maar eerst willen wij melding maken van het overlijden van oubaas Gerard Hidskes. Gerard is 23 januari jl. overleden
op 89 jarige leeftijd en de crematie heeft 28 januari plaats gevonden.
De stichting Vrienden van de Zwervers was met een aantal bestuursleden aanwezig en het was goed om meerdere
oud Zwervers te ontmoeten.
Afgelopen jaar zijn overleden Herman Faber en Gerrit van den Bovenkamp. En in 2014 Betsie van Lessen (Seta) en
Henk Vos. Allen waren in 2011 aanwezig in Partytown.
Dit zijn de namen van oud leden waarvan wij bericht hebben gehad. Helaas moeten wij aannemen dat inmiddels
meer oud leden ons zijn ontvallen.
Na deze droevige berichten dan meer informatie over het kleintje reünie.
Tijdens het 100 jarig bestaan van de groep kregen wij diverse verzoeken vaker iets te organiseren. Binnen het
bestuur is daarop besloten dit eens in de vijf jaar te doen. En dat moment is nu aangebroken.
Tijdens het feest van 2011 is duidelijk gebleken dat vooral weerzien en bijpraten erg belangrijk zijn en daar willen wij
graag gevolg aan geven.
Zaterdagmiddag 19 maart hebben wij vanaf 14.00 uur ruimte in restaurant de Hertenkamp besproken en hopen daar
veel oud leden te mogen ontmoeten. Onder het genot van een kop koffie of thee kunnen we dan bijpraten.
Aangezien ontmoeten en bijpraten voorop staan willen wij niet teveel randgebeuren organiseren en beperken ons
tot één klein onderdeel. Opgave kan middels het formulier op onze website:
www.vriendenzwervers.nl/aanmelding_kleintje_reunie_20164.html of telefonisch via 0592-420337 (Henk en Wiepie
de Geeter)
Het is mogelijk rond 17.00 uur te genieten van een stamppotbuffet. De kosten hiervan bedragen € 15,Belangstelling? Vermeld dit dan op het formulier.
Op de website zal een lijst worden bijgehouden van de aanmeldingen.
Belangrijk om te weten:
Wij zorgen voor koffie/thee met iets erbij.
In de loop van de middag is er een bittergarnituur
Deelname aan het kleintje reünie is gratis.
Voor eigen rekening komen de drankjes en eventuele deelname aan het stamppot buffet.
Deze aankondiging wordt voornamelijk via de digitale snelweg verzonden. Heeft u in uw familie of kennissenkring
oud leden van de Zwervers en/of V.I.O.O.L. groep die geen informatie hebben ontvangen?
Bel dan even 0592-420337 en wij zorgen alsnog voor een uitnodiging.
Voor de organisatie is het belangrijk om tijdig te weten op hoeveel belangstelling we mogen rekenen. Wij willen
jullie dan ook vriendelijk verzoeken om vóór 5 maart het formulier in te vullen.
Is digitale invulling lastig dan kunt u ook bellen
Namens het bestuur van de stichting “Vrienden van Scoutinggroep de Zwervers Assen”
Henk en Wiepie de Geeter

