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Rover Crofts Groep Bilthoven 
reunie@rover-crofts.nl       Troephuis - Ruysdaellaan 26   

Beste leden en oud-leden van de Rover Crofts Groep,  

De afgelopen twee jaar hebben wij geprobeerd de viering van het 75-jarig bestaan van de Rover 
Crofts Groep te organiseren. Deze mijlpaal willen wij, al is het twee jaar na dato, niet ongemerkt 
voorbij laten gaan. Daarom willen wij dit graag in 2022 alsnog vieren met iedereen die bij de groep 
betrokken is of is geweest. Zonder leden immers geen Rover Crofts Groep! 
 
Wij vieren dit jaar het jubileum op zaterdag 4 juni 2022. Iedereen is vanaf 14.30 uur welkom bij het 
Troephuis aan de verlengde Ruysdaellaan 26 in Bilthoven.  

Het reünieprogramma wordt niet al teveel vastgezet, zodat iedereen de mogelijkheid heeft elkaar te 
spreken en foto’s, films en dia’s te bekijken. Heeft u nog dia’s, foto’s of filmmateriaal? Wij willen het 
graag opnemen in het archief.  

Globaal ziet de dag er als volgt uit: 

- Vanaf 14:30u Inloop 
- Om 15:00u Opening en welkomstwoord  
- Vanaf 16:00u Borrel 
- Vanaf 18:00u Eten, waarna kampvuur 

 
Voor koffie en thee tussendoor wordt gezorgd.  
 
Wanneer u wilt deelnemen aan de reünie, vragen wij u zich aan te melden via het 
aanmeldingsformulier, bijgevoegd in deze mail. Mocht het aanmelden online niet lukken, dan vragen 
wij u contact op te nemen via een van de onderstaande contactpersonen. Voor de deelname aan deze 
dag vragen wij een kleine bijdrage van €15,00 per persoon.  

Inschrijven kan via: www.rover-crofts.nl/reunie 

Met vriendelijke scoutinggroet, 

Het Reünieteam RCG, 

Bram, Brian, Joeri, Justin, Lise, Tom 

reunie@rover-crofts.nl 
Justin:  +31 (0)6 4269 6561  
Tom:  +31 (0)6 14688129 

Bilthoven, 7 april 2022 
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Een aantal oud-leden van de Rover Crofts Groep heeft het initiatief genomen om een cadeau 
aan te bieden aan de jarige RCG. 

Als je financieel wilt bijdragen aan dit cadeau (een aluminium herinneringspaneel met daarop 
een foto van Reginald Crofts, een routekaart van de fatale vlucht en een korte toelichting over 
de totstandkoming van de naam Rover Crofts Groep) dan kun je jouw vrijwillige bijdrage aan 
het cadeau overmaken op rekeningnummer NL38 TRIO 0390 3779 88 ten name van F. van der 
Elst, Deventer, onder vermelding van “Bijdrage jubileumcadeau Rover Crofts Groep”. 

Als je eerst meer informatie hierover wilt hebben of herinneringen wilt delen met de oud-leden 
initiatiefgroep, dan kun je een mail sturen aan oudleden@rover-crofts.nl  

Rover Crofts Groep Bilthoven 
 

Bilthoven, 7 april 2022 

B eric ht 75 + 2 jaar jubileum R over C rofts  G roep  
 


