100 JAAR ZWERVERS ASSEN
D e Zw e r v e r s A s s e n

Datum: 18 november 2009
Betreft: Reünie

Beste oud-leden van Scoutinggroep de Zwervers en de V.I.O.O.L.- groep,

In 2010 bestaat Scouting in Nederland 100 jaar. In 2011 is het 100 jaar geleden dat in
Assen de eerste padvindersgroep werd opgericht. Deze groep zal later “De Zwervers” gaan
heten. Dit feit willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Reden voor een aantal grote
activiteiten. Eén van de onderdelen zal een reünie voor de oud-leden zijn. Omdat de
Zwervers in 1987 zijn gefuseerd met de V.I.O.O.L. groep - opgericht in 1922 - is deze
reünie ook voor haar oud-leden.
De reünie zal plaatsvinden op 5 februari 2011 in Assen. De locatie is nog niet bekend.
Dit is een goede gelegenheid om eens bij te praten met oude bekenden en om oude
banden weer aan te halen en samen nog eens leuke en sterke verhalen uit het verleden op
te halen. Dit alles onder het genot van een hapje en een drankje.
Inmiddels is er al een website: www.100jaarzwervers.nl. Hier staat/komt alle informatie op.
Ook zullen hier de namen op komen te staan van personen van wie de (e-mail-)adressen bij
ons bekend zijn. Dus kijk regelmatig op deze site. Via deze site kunt u zich ook aanmelden
voor een digitale nieuwsbrief.
Momenteel zijn wij druk in de weer om de huidige adressen van alle oud-leden te
achterhalen. Hoe drukker het wordt, hoe gezelliger het zal zijn!
Ondanks dat ons ledenbestand goed bijgehouden is, kunnen we niet verwachten dat
iedereen op dezelfde plek is blijven wonen. Mocht u daarom oud-leden kennen die nog niet
op de hoogte zijn van deze reünie dan horen wij dat graag. Wij zorgen er dan voor dat zij
alsnog deze brief krijgen. Uiteraard kunt u hen zelf ook een kopie geven van uw brief of
kunt u contact met ons opnemen per e-mail: franselelie@planet.nl of wanneer dit niet
mogelijk is, telefonisch of per post via de reüniecontactpersoon: Trees van der VeenHidskes: 0593-592945 / De Streek 7, 9414 VL Hooghalen.
In verband met de kosten zullen we zoveel mogelijk gebruik maken van internet en e-mail,
als u deze brief per post ontving en u bent wel in het bezit van een e-mailadres, laat dit
a.u.b. even weten.

Kortom… zegt het voort!

Op de site www.100jaarzwervers.nl willen we een digitaal fotoalbum maken.
Mocht u de mogelijkheid hebben om een paar leuke/bijzondere foto’s in te scannen
dan zou dat erg leuk zijn! Stuur deze foto’s dan met een korte toelichting per e-mail
naar info@100jaarzwervers.nl zodat we ze mee kunnen nemen op de site.

Tenslotte willen we het jubileumboek alvast onder de aandacht brengen. We willen een
boek uitbrengen met daarin veel aandacht voor het verleden en het heden van onze groep.
De oprichting, de clubhuizen, de speciale activiteiten, foto's van de speltakken; dit is slechts
een handvol items van wat een prachtig naslagwerk moet gaan worden. Mocht u zelf nog
oud (foto)materiaal hebben, of mensen kennen die zelf bij de groep gezeten hebben en die
(foto)materiaal hebben, dan zijn we daar erg benieuwd naar. Wellicht dat we het kunnen
gebruiken bij maken van een compleet overzicht! Ook zoeken wij nog mensen die hun
mooiste ervaringen met ons willen delen, zodat we die kunnen publiceren in het boek.
Eenieder die interesse heeft in het meehelpen met het samenstellen van dit boek of zelf
oud (foto)materiaal heeft of ons in contact kan brengen met oud-leden die interessant
materiaal hebben, verzoeken we te bellen of te mailen naar: info@100jaarzwervers.nl.
Uiteindelijk hopen we u allemaal te zien op de reünie op 5 februari 2011

Namens de Reüniecommissie,
Trees van der Veen-Hidskes
Wiepie de Geeter-de Vries.

Ja, ik heb interesse, blijf me op de hoogte houden
Nee, ik heb geen interesse, willen jullie mij uit jullie bestand halen.
Naam
Adres
Postcode/woonplaats
Telefoonnummer
Geboortedatum
Ik was (b.v. lid, leiding)
E-mailadres
Jullie moeten niet vergeten om ook de volgende personen te informeren:
1 Naam
Adres
Postcode/woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
2 Naam
Adres
Postcode/woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres

