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Uitnodiging: Boerenkoolavondshow voor 
oud-leden op zaterdag 19 januari 2008 
van 17.00 uur tot 21.00 uur in de Kievit 
 
De Huysmangroep wil graag in contact blijven met 
de oud-leden. Twee keer per jaar is er een 
nieuwsbrief en af en toe wordt er een activiteit 
georganiseerd. In de eerste nieuwsbrief werd al 
aangekondigd dat op zaterdag 19 januari 2008 iets 
voor oud-leden georganiseerd gaat worden. Dat 
wordt: de BKS voor oud-leden. 
  
Al vele jaren is het traditie om met de hele 
groep op oudejaarsavond bij elkaar te komen 
in de Kievit. Traditiegetrouw maken de verken-
ners een grote pan boerenkool met worst. En 
ook al heel lang wordt daarbij de BOEREN-
KOOLAVONDSHOW gepresenteerd. 
De eerste jaren in de vorm van een band-
montage, daarna met dia's en tegenwoordig 
als flitsende Powerpoint presentatie. De BKS 
laat de hoogtepunten van de groep zien van 
het afgelopen jaar: zomerkampen, feesten, op-
komsten en de laatste nieuwtjes. Het lijkt ons 
leuk om deze BKS ook voor de oud-leden te 
vertonen. Niet op 31 december want dan is de 
Kievit al vol. Daarom organiseren wij de BKS 
voor oud-leden op 19 januari 2008. 
 

 
 
• Op zaterdag 19 januari 2008 hebben wij 

vanaf 17.00 de koffie klaar. 
• Om ongeveer 18.00 uur is er boerenkool, 

uiteraard met worst. 
• De BKS wordt doorlopend vertoond tot 21.00 

uur. U kunt dus kiezen wanneer u komt en 
wanneer u weggaat. 
 

• Er zijn geen kosten aan verbonden maar 
uiteraard zijn sponsorbijdragen welkom. 

• Drankjes etc. zijn tegen Huysman-barprijzen 
verkrijgbaar. 

 
Omdat dit de eerste keer is dat wij zoiets 
organiseren voor oud-leden, hebben wij geen 
idee of het aanslaat en hoeveel mensen er 
komen. Daarom vragen wij u zich aan te 
melden, dan weten wij op hoeveel mensen wij 
kunnen rekenen. Geeft u bij uw aanmelding op 
met hoeveel mensen u wilt komen. Wij vragen 
u zich uiterlijk 12 januari 2008 op te geven. Bij 
minder dan 15 personen gaat het niet door. 
Degenen die zich wel hebben opgegeven 
krijgen daarvan bericht.  
  
Aanmelding kan via het inschrijfformulier op: 
http://huys.mine.nu/oudleden/ 
Dit is een onderdeel van het Huysman-forum 
wat speciaal voor oud-leden is gemaakt. Het 
leuke is dat u kunt zien wie er nog meer 
gereageerd hebben. Reageren via 
www.huysmangroep.nl of het e-mail adres 
huysman-oudleden@scoutnet.nl mag ook; uw 
aanmelding zal op het forum geplaatst 
worden. Nb. als u zich aanmeldt wordt u 
gevraagd een code in te voeren die op het 
scherm verschijnt. Dit is een extra beveiliging 
tegen spam. 
  
Tenslotte: wij wensen u fijne feestdagen en 
een goed 2008! En... hopelijk tot 19 januari! 
 
Wie – wat - waar 
Het initiatief voor de oud-leden nieuwsbrief en 
activiteiten is genomen door Krischan 
Hagedoorn (nu voorzitter van het stichtings-
bestuur), Rob Hulsink (voor de X-factor) en 
Han Arends (voor het regel- en typewerk).  
 
• Onze internet-site: www.huysmangroep.nl, 

zie de rubriek oud-leden. Eerdere 
nieuwsbrieven zijn daar te vinden. 

• Ons e-mail adres: huysman-oudleden@scoutnet.nl 
• Wilt u deze nieuwsbrief niet meer 

ontvangen? Stuur een mail. 
• Wilt u deze nieuwsbrief wel blijven 

ontvangen hoeft u niets te doen. De 
volgende komt vanzelf. 


