
 

 

 

 

Gouda, 7 januari 2020 

Betreft: familiedag & reünie 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Zoals bij de meeste van u inmiddels bekend zal zijn bestaat de Jan van Hoof-groep dit jaar 75 

jaar. Dit jaar staan er een aantal activiteiten op de planning, waaronder de familiedag en de 

reünie. Deze evenementen zullen beide plaatsvinden op zaterdag 25 januari 2020. Tijdens de 

familiedag is elk kind met één of beide ouders van harte welkom om te komen. We organiseren 

de familiedag om ook de ouders van onze kinderen te kunnen betrekken bij het 75-jarig bestaan 

van onze mooie scoutinggroep. Dit evenement zal duren van 13:00 tot 16:00. Er worden allerlei 

activiteiten georganiseerd. We houden nog even geheim wat we precies gaan doen, maar alles 

zal geschikt zijn voor alle leeftijden. We weten nog niet precies wat het weerbericht is voor die 

dag, maar we raden iedereen aan om zich warm te kleden. Alle activiteiten zullen buiten 

plaatsvinden, dus bij regen zullen we gewoon doorgaan. 

Na de familiedag sluiten wij de dag af en starten wij ons lustrumjaar op met een reünie. Bij de 

reünie zullen er oude foto’s tentoongesteld staan om de rijke geschiedenis van onze groep te 

kunnen bekijken. Onze aanmeldlijst staat inmiddels boven de 80, dus het belooft een gezellige 

en drukke avond te worden. Wilt u weten wie er allemaal komt? Dat kan op de lijst. Alle leden 

zijn van harte welkom om bij deze avond aanwezig te zijn, alhoewel het voor kinderen 

waarschijnlijk niet heel interessant zal worden. 

Naast de foto’s e.d. is er genoeg ruimte om het clubhuis te bekijken; uiteraard onder het genot 

van een hapje en een drankje. Om alles financieel rond te kunnen breien, vragen wij voor de 

drankjes een kleine bijdrage van €1,- per drankje. De reünie zal duren van 19:00 tot 00:00. 

Mocht u zich nog niet hebben aangemeld, maar wilt u wel komen? Aanmelden kan nog! Op de 

website vindt u het aanmeldformulier. 

Mocht u na het lezen van deze brief nog vragen hebben over de familiedag of reünie, dan kunt 

u een mailtje sturen naar lustrum@janvanhoof.nl. 

Wij hopen iedereen te mogen verwelkomen bij de familiedag of reünie! 

 

Met vriendelijke groet, 

De lustrumcommissie van de Jan van Hoof-groep 

Email: lustrum@janvanhoof.nl 

Website: www.janvanhoof.nl/reunie/  
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