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Uitnodiging voor oud-leden van de Louis
Wesselsgroep en Maketgroep,
Zaterdag 16 december 2006 is het 70 jaar geleden, dat de
Louis Wesselsgroep is opgericht.
Dit willen wij met zo veel mogelijk mensen vieren !
Daarom nodigen wij u uit, samen met uw partner, naar
Windkracht 4 in Kinderdijk te komen, op bovengenoemde
datum.
Tussen 14.30 en 15.00 uur wordt u welkom geheten met
koffie. Natuurlijk is er dan gelegenheid oude bekenden te
ontmoeten en “bij te praten”.
Wanneer het weer het toelaat is er gelegenheid het Wisboom –
gemaal te bezoeken, waarbij deskundige uitleg gegeven
wordt.
Hierna keren we terug naar Windkracht 4 voor een hapje en
een drankje.
Om ongeveer 18.00 uur sluiten we de middag af met een
broodmaaltijd.

Uiteraard zijn er kosten verbonden aan deze middag. Wij
vragen u een bijdrage van € 22,50.
U kunt dit bij binnenkomst voldoen.

Wij verwachten veel oude en jonge oud-leden !
U kunt zich aanmelden, voor 1 december 2006, bij:
Ria de Jong - van Halem
078 - 6816535
Peter en Heleen Dekker - de Jong 078 – 6158666
Of via het e-mail adres van Peter en Heleen (zie oproep).

Oproep.
Wij zijn nog steeds op zoek naar oud-leden en hun juiste
adressen. Mocht u nog namen en/of adressen weten, wilt u
deze dan doorgeven aan de redactie van de Vrivalo
nieuwsbrief.
Per telefoon: 078 – 6158666 of per e mail:
p.dekker004@wanadoo.nl
Krijgt u de nieuwsbrief per post en wilt u deze per e – mail
krijgen, geeft u dit dan ook even aan ons door.

Oud-ledenweekend.

De

Bongerd

Op vrijdag 11 en zaterdag 12 mei 2007 is er een oudledenweekend in De Wijk in Drenthe. Het duurt nog lang,
maar vanaf heden heeft u de kans u op te geven voor dit
weekend. We hopen op een grote, ouderwetse opkomst. Voor
nog stoere padvinders onder ons is er gelegenheid hun tent
op te zetten , maar wie dit niet meer ziet zitten, kan een
plaatsje krijgen in een trekkershut of in het nog riantere
groepsverblijf.
Er komt over dit weekend nog nadere informatie, maar
noteert u de datum vast. Vraag rond bij uw vroegere
scoutingvrienden of ze ook mee gaan, zodat we ons kunnen
verheugen op een geweldig weekend op de camping van “oud
“- padvinder Jan de Jong.

