
 

 

  
 

1 mei 2020 

Scouting Nanne Zwiep 

75 jaar 
 
 

Enschede, 16 april 2020 

 

 

Beste leden en ouders,  

 

Op vrijdag 1 mei 2020 bestaat onze groep 75 jaar. Dat hadden wij graag willen vieren 

met een groot jubileumfeest in mei. Helaas komt dat er door de coronacrisis niet van. 

Natuurlijk zijn wij wel van plan om dit bijzondere jubileum op een later moment alsnog te 

vieren.  

 

We maken wel een groepsfoto! 

Bij een jubileum hoort een groepsfoto van al onze leden. Het mag duidelijk zijn dat dat in 

deze tijd erg lastig is. Even gezellig bij elkaar staan is er gewoon niet bij… Maar daar 

hebben wij iets op gevonden! En daar hebben we jullie hulp bij nodig.  

 

Wij willen graag een grote groepsfoto samenstellen van foto’s van al onze leden. Zo 

kunnen we toch nog ‘samen’ op de foto!  

 

Wat is de bedoeling? 

Om er een ‘echte’ groepsfoto van te maken is het handig dat iedereen een beetje op 

dezelfde manier op de foto staat:  

 

• Maak een foto waar je in uniform op staat. Natuurlijk met je groepsdas om! 

Ben je nog niet geïnstalleerd? Dan ga je zonder uniform op de foto.  

• Draag geen pet of hoed, want dan kun je je gezicht minder goed zien.  

• Kijk vooruit naar de camera. 

• Zorg dat je vanaf je middel op de foto staat, dus je das is goed zichtbaar. 

• Zorg dat er iets ruimte om je heen is. Dan hebben wij nog ruimte om de foto wat 

bij te snijden. 

• Zorg voor een ‘rustige’ achtergrond. Zodat jij goed te zien bent.  

• Zorg daarom ook dat je zelf in het licht staat (dus geen tegenlicht). 

• Kijk vrolijk en lach!  

 

Stuur de foto zo snel mogelijk op - uiterlijk vóór Koningsdag 27 april! 

Zorg dat je jouw foto vóór Koningsdag (27 april) aan ons toestuurt. Dat doe je naar ons 

e-mailadres info@nannezwiep.nl. 

 

Niet vergeten!! Want het zou jammer zijn als je te laat bent.  

 

Wij zijn nu al benieuwd naar het resultaat!! 

 

Heb je nog vragen? 

Neem dan even contact met ons op.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens bestuur en leiding, 

 

Bep, Bas en Marcel 

Groepsbegeleider 

Bep Dijkstra 

Wieringermeerstraat 23 

7543 XD  Enschede 

053 – 4762588 

www.nannezwiep.nl 
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