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Heeze, 20 februari 2022 
 
 
Betreft: Uitnodiging en inschrijving reünie & feest 
 
 
Beste (oud) Scoutingleden, 

 

Op zaterdag 23 april 2022 is het zover; Scouting St.Nicasius Heeze bestaat 70 

jaar. Zoals al eerder aangekondigd willen we dit met zoveel mogelijk (oud) leden 

vieren. Overdag vieren we met onze jeugdleden het jubileum en zullen we de 

jubileumtoren officieel openen. Meer informatie over de jubileumtoren vind je op  

https://nicasius.nl/jubileumtoren . 

 

Graag willen we je, samen met je eventuele partner, van harte uitnodigen om, op 

23 april, aanwezig te zijn op ons jubileumfeest en reünie. Inmiddels hebben we 

begrepen dat veel (oud)leden aanwezig zullen zijn, zelfs onze oud-oprichter 

Karel van Lierop. Het zou leuk zijn als jij, samen met je (oud) Scoutingvrienden 

ook aanwezig bent. Het is een mooie kans om elkaar weer eens te zien. 

Vanaf 20:00u zijn alle (oud)leden van harte welkom. In de blokhut komt een 

gezellige feestruimte, in de rowanbasis, bij het kampvuur en op het terrein 

worden gezellige zitjes ingericht waar je met oude bekenden kunt bijpraten. Ook 

zal er veel fotomateriaal en oude logboeken worden tentoongesteld waarbij 

herinneringen opgehaald kunnen worden. Rond 21:00u zullen we gezamenlijk 

proosten op onze jarige Scoutinggroep, daarna is er weer voldoende tijd om te 

feesten en bij te praten. De avond zal rond 01:30u afgesloten worden. 

 

Voor deze feestavond en reünie vragen we een bijdrage van €15,- p/p. We zullen 

vervolgens zorgen dat je niets tekortkomt en een geweldige avond zult beleven. 

De voorkeur heeft om de bijdrage vooraf over te maken op NL08 RABO 

0120364301 t.n.v. Scoutinggroep St.Nicasius o.v.v. Reünie voornaam en 

achternaam. Je kunt ook op de avond zelf contant betalen. 
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Om alles goed voor te kunnen bereiden willen we je vragen om voor 1 april 

aan te geven of je aanwezig bent op deze avond. Je kunt je met onderstaande 

link of QR-code opgeven voor deze avond. Wil je je liever per mail of telefoon 

opgeven; dat kan ook. Stuur dan een berichtje naar feest2022@nicasius.nl of bel 

met 06-18303204. 

AANMELD-LINK en CODE, graag voor 01 april 

aanmelden 

https://nicasius.nl/aanmelden-reunie 

 

 

 

Ken je nog (oud) Scoutingleden, het zou leuk zijn als je elkaar contact en samen 

afspreekt om naar de reünie te komen. 

 

Graag tot ziens bij de Scouting St.Nicasius-reünie op 23 april 2022 

 

Met vriendelijke groet namens alle stafleden, 

 

Ward Gijsberts 

Groepsvoorzitter Scouting St.Nicasius Heeze 
voorzitter@nicasius.nl  
06-18303204 

 

 

 

 

Alle belangrijke info op een rij: 

Wat:  reünie Scouting St.Nicasius Heeze 
Wanneer: zaterdag 23 april 2022 vanaf 20:00u 
Waar:  Blokhut D’n Ekelhoek Heeze (Ekelpad 2 Heeze) 
Bijdrage: €15,- p/p vooraf per bank of bij binnenkomst 

Inschrijven: Voor 01 april via LINK GOOGLE FORMS, via 
feest2022@nicasius.nl of 06-18303204 

Vragen: Neem contact op met 06-18303204 of feest2022@nicasius.nl 
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