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Feliciteren. Wie doet er mee?
Beste vrienden van Prins Willem 1 groep 4,
Na onze actieve tijd bij troep 4 zijn we allemaal onze eigen weg gegaan. Ieder van
ons heeft in zijn leven droevige dagen en feestelijke hoogtepunten mee gemaakt.
Daarbij zul je zelden of nooit iets van je oude padvinderij kameraden vernomen
hebben. Logisch. Het contact is verloren gegaan en we weten weinig van elkaar.
Maar nu we de laatste tijd de banden weer wat hebben kunnen aanhalen is er de
mogelijkheid om het anders te doen. Daarom de volgende oproep aan jullie:
Op zaterdag 18 februari wordt vaandrig Jan Huysman 80 jaar.
Kees Nieuwenhuizen en ondergetekende vinden dat wij deze dag niet ongemerkt
voorbij moeten laten gaan. Dat geldt voor onszelf, maar wij denken dat er veel meer
troep leden zijn die het aardig vinden om iets van zich te laten horen.
Het lijkt ons leuk als velen van jullie Jan een mailtje of kaartje zouden sturen om te
feliciteren. De gegevens:
Jan Huysman, Molenstraat 119, 5691 AH Son.
Mail: jan.huysman@hetnet.nl Tel: 0499 323112.
Kees en ik gaan er voor zorgen dat Jan een aardige herinnering en een bloemetje
namens de oud leden van troep 4 krijgt. Misschien brengen we dat persoonlijk.
En nee, we houden geen geld inzameling want we hebben er zelf veel te veel plezier
in om dit op touw te zetten.
We hopen dat jullie dit een goed initiatief vinden en dat er veel verrassende mailtjes
of kaartjes bij Jan terecht komen.
We’ll meet again!
Is dat zo? We hopen het. Plannen worden gesmeed om deze zomer een activiteit bij
Eindhoven te organiseren. Als we het voor onszelf op een rijtje hebben dan horen
jullie er ook meer van. Tot het zover is, is onze leus: “Blijf gezond!”
Een hartelijke padvindersgroet, ook namens Kees Nieuwenhuizen,
Hans Nijhuis.

