
Wageningen 19-6-2016 

 

Beste oud-lid/leiding van Die Wiltgraeff, 

 

Zoals u wellicht weet bestaat scoutinggroep Die Wiltgraeff in 

2016 honderd jaar. Die Wiltgraeff is de huidige scoutinggroep 

die draait in Wageningen en is ontstaan uit een samenvoeging 

van de groepen Heeroma, Belmonte, Cunera en de Zonnegroep. 

Dit jubileum willen we natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. 

Daarom zal er op 8 oktober 2016 een reünie plaatsvinden 

waarvoor we u willen uitnodigen.  

 

Het programma van de reünie zal er als volgt uitzien: 

13.00u Ontvangst met koffie en thee op het terrein van Die Wiltgraeff 

13:30u Opening reünie en jubileumboekpresentatie door de burgemeester van 

Wageningen 

 Aansluitend zijn er verschillende activiteiten die u kunt doen; Posthouden bij 

bosspel, pionieren, kratjesstapelen, primitief koken of koffie drinken. (zie 

verderop in de brief) 

17.00u  Borrel 

18.30u  Diner 

20.00u Feest waarbij de ‘Die Wiltgraeff top 100’ gedraaid wordt en kampvuur met evt. 

acts. (zie verderop in de brief) 

 

Memorylane, diashows en minimuseum (doorlopend) 

Omdat sommige herinneringen bij de een nog springlevend zijn, kunnen ze bij anderen wel 

eens zijn weggezakt. Om de herinneringen weer tot leven te roepen zal er in het scoutshok (als 

het lukt) een minimuseum worden ingericht waar in episodes van 20 jaar worden uitgelicht. 

Ook zal er een ‘memory lane’ worden uitgezet waarop u door middel van vragen uitgenodigd 

wordt herinneringen weer op te halen en te delen. Maar waar u zeker ook even een kijkje 

moet nemen is bij de compilatie van diashows en films van bijvoorbeeld zomerkampen. Heeft 

u nog oude shows of films van kampen, opkomsten etc.? Meld dit via 

100jaardiew@gmail.com voor 01-08-2016.  

 

Posthouden bij een bosspel 

’s Middags zal er een bosspel zijn voor de Welpen (jongens en meisjes van 7-11 jaar). 

Herbeleef uw scoutingtijd door u als posthouder op te geven! De instructies krijgt u vooraf en 

u zult niet alleen in het bos zitten.  

 

Pionieren 

Verder is er de mogelijkheid om onder begeleiding een pionierobject te bouwen.  

Waarschijnlijk zullen dit kamptafels worden waar het diner aan genoten kan worden.  

 

Kratjesstapelen 

Op zoek naar een fysieke uitdaging? Veilig gezekerd kunt u proberen een zo hoog mogelijke 

kratjestoren te bouwen waar u zelf bovenop staat.   
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Primitief koken 

Dakotahol, sleufvuur, tafelvuur, weet u het nog.. samen met scouts (jongens en meisjes van 

11-15 jaar) kunt u uw primitieve kookkunsten opfrissen. Let wel, trek niet uw mooiste kleren 

aan.  

 

Kampvuur 

Wat is scouting zonder kampvuur? U kunt er gezellig bij gaan zitten om te kletsen, maar er is 

ook een speciale jubileumuitgave van de Die Wiltgraeff zangbundel. Enkele liedjes zullen 

begeleid worden door de enige echte Jubileumband! Maar, heeft u ooit u 

kampvuurleidersinsigne gehaald of was u de ster van de Bonte Avond? Heeft u inspiratie voor 

een leuke act, geef dit dan door bij uw aanmelding, dan plannen we daar tijd voor in.  

 

‘Die Wiltgraeff top 100’ 

Om op deze avond bijpassende muziek te hebben, die aan alle smaken voldoet, vragen wij u 

een top 3 op te stellen van uw favoriete liedjes. Dit kunnen uw reguliere favorieten zijn, maar 

bijvoorbeeld ook favoriete kampvuurliedjes of zomerhits van tijdens het zomerkamp.  

 

Kosten 

De kosten voor deze dag bedragen voor reünisten die blijven eten €25,- en voor reünisten die 

niet mee-eten €20,- euro. Voor dit bedrag ontvangt u  4 consumptiemuntjes, het Jubileumboek 

en levert u een kleine bijdrage aan de andere activiteiten van ons jubileumjaar.  

Gaarne het bedrag over te maken op rekeningnummer NL54RABO0157374890, t.n.v. 

Scouting Die Wiltgraeff, o.v.v. Reünie + naam. Als het geld overgemaakt is ontvangt u een 

bevestiging per e-mail. (Bij uitzondering per brief). De muntjes en het boek ontvangt u op 8 

oktober als u zich meldt bij het aanmeldkraam.  

 

Aandenken 

Het Jubileumboek krijgt u mee als aandenken, maar u kunt ook nog een 

mooie trui bestellen! Rechts te zien, gedragen door de patrouille die de 

Regionale Scouting Wedstrijden won dit jaar. Op de achterkant staat het 

logo (zoals boven aan deze brief) groot afgedrukt. De trui kost €22,50 en 

kan besteld worden via het aanmeldformulier. De totale kosten die u 

overmaakt per persoon worden dan €42,50 (zonder eten) of  €47,50 (met 

eten). De trui ontvangt u op 8 oktober 2016.  

 

Namen & adressen 

Weet u nog namen en/of adressen van mensen die ook uitgenodigd 

kunnen worden? Geef dit dan door! Dit kan per e-mail nar 100jaardiew@gmail.com. U mag 

ook het aanmeldformulier doorsturen naar deze persoon/personen. 

 

Bijgaand bij deze brief vindt u het aanmeldingsformulier, dit kan ook digitaal worden 

ingevuld via http://goo.gl/forms/ooLya8JxP2tsFRIB2. Opgeven kan tot 8 september 2016.  

 

Hopelijk tot 8 oktober! 

 

Namens de jubileumcommissie,  

 

Fannie de Jager en Andrea Wildeman-Rip 

Gruttoweide 60  100jaardiew@gmail.com 

6708 BK Wageningen 06-40779915  
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Vervoer 

Met de auto: Neem de afslag 'Ede/Wageningen' van de autosnelweg A12/E35 

(Utrecht/Arnhem) en volg de borden richting Wageningen (ongeveer 5 km),  

of neem de afslag 'Renkum/Oosterbeek/Wageningen' van de autosnelweg A50 (Den Bosch 

Zwolle) en volg de borden richting Wageningen (ongeveer 7 km). 

 

Met het openbaar vervoer: Via treinstation Ede-Wageningen of treinstation Arnhem: Lijn 86 

naar Wageningen. De dichtstbijzijnde halte bij Die Wiltgraeff is halte ‘Wageningse Berg’, 

vlakbij het oude voetbalstadion en het oude ziekenhuis. Door langs het oude ziekenhuis het 

bos in te lopen en dit pad (de Scheidingslaan) te volgen, komt u bij Die Wiltgraeff uit. 

 

Parkeren 

Bij Die Wiltgraeff zijn de parkeermogelijkheden beperkt. Mensen die 

slecht ter been zijn kunnen op de parkeerplaats tegenover Die Wiltgraeff parkeren, de rest 

verzoeken wij ergens op de Geertjesweg in de berm, of een stukje verderop 

bij het Mierenbos te parkeren. Tevens zijn wij nog aan het kijken naar mogelijkheden om bij 

het oude ziekenhuis en/of aan de Zoom te parkeren. Mocht u ’s avonds liever niet alleen 

teruglopen naar de auto, schiet dan even iemand van de organisatie aan.  

 


