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De tweede nieuwsbrief voor oud-
leden van de Huysmangroep 

 
De BKS voor oud-leden was een succes! 
Op 19 januari 2008 was de eerste oud-leden 
activiteit: de BOERENKOOLAVONDSHOW. 
De Huysman-traditie om op oudejaarsavond 
met de hele groep boerenkool te eten en 
foto’s te kijken van het afgelopen jaar werd 
voor het eerst ook voor oud-leden georgani-
seerd. Er waren ruim 45 oud-leden en de 
sfeer was prima! 

 
In zijn welkomstwoord meldde Krischan dat 
het goed met de groep gaat. We kijken uit 
naar het jubileum in 2009 en het is goed om 
te zien dat er zoveel positieve reacties op 
het oud-leden initiatief zijn!  De boerenkool 
was uitstekend. Hartelijk dank aan de 
kookstaf Harro en Bram! 

 
 
Nieuwe traditie: OBKS op de derde zaterdag in januari! 

 
Daarna is de BKS van 2007 bekeken. De 
reacties daarop waren wisselend: de één 
vond het geweldig om te zien hoe het nu met 
de groep gaat, voor de ander hoefde het 
niet zo nodig, het contact met andere oud-
leden was belangrijker.  

Ook leuk was de scoutingkist van Henk 
Kuiper (hier op de foto met Wieb Brouwer). 
Met veel foto’s en attributen van de 
wereldjamboree in Griekenland in 1963! 
 
Hebt u nog oude Huysmangroep- en scouting 
spullen en wilt u deze ook schenken aan de groep? 
Of uw foto’s laten kopiëren voor het archief??? 
Neem contact met ons op! 
 
Het plan is om dit volgend jaar weer te 
organiseren, met of zonder BKS. In elk geval 
wel met boerenkool en een borrel. 
 
Het leuke was dat na negen uur de Gildestam 
haar soosavond hield en gezamenlijk de 
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avond werd voortgezet. Het was weer 
gezellig. Stam: bedankt voor je gastvrijheid! 
Er worden al plannen gesmeed voor de 
volgende activiteit, gedacht wordt aan een 
barbecue in onze blokhut in Heino ergens in 
september. 

 
Het komende jaar zijn de oud-leden ook 
welkom bij een aantal groepsactiviteiten. 
Dat zijn de Gildestam dartavond op 29 
maart en de Midsummernighttrail in de 
nacht van 14 op 15 juni. De MSNT is een 
scoutingtocht in de kortste nacht van het 
jaar. Info volgt op de site! 
Ook zijn er elk jaar weer scheidsrechters 
nodig voor het volleybaltoernooi van de 
Sherro’s op 15 maart. 
Info: huysman-sherros@scoutnet.nl 
 
Jubileum: 90 jaar in 2009 

 
In 2009 bestaat de Huysmangroep 90 jaar. 
Er is al een brainstormclub bezig geweest en 
tijdens de groepsraad van 26 januari is het 
plan van deze jubileumcommissie gepresen-
teerd: in 2009 komt er elke maand een 
jubileumactiviteit en voor elke doelgroep is 
er een hoogtepunt: voor de groep, voor de 
groepen in de regio, voor wijk, voor de 
inwoners van Zwolle en natuurlijk voor de 
oud-leden. Meer info volgt later. 

De website 
De oud-leden rubriek op onze website is 
klaar. Voor de BKS is een forum ingericht 
zodat je kon zien wie zich allemaal hebben 
opgegeven. Dit werkte goed! Het plan is om 
in plaats hiervan een algemeen forum voor 
oud-leden op www.huysmangroep.nl te 
zetten. En een fotorubriek! 
 
Oproepen 
Hier vragen we oud-leden om hulp.  
• E-mail adressen: het blijkt dat veel e-mail 

adressen verouderd zijn zonder dat wij 
daar achter komen. Andere groepen 
zetten de lijst met oud-leden op de 
website zodat anderen kunnen zien welke 
adressen nog ontbreken. Wij willen dat 
ook doen. Wilt u uw e-mail adres niet op de 
site, meld dat dan even. 

• Kent u nog oud-leden die de nieuwsbrief 
niet krijgen maar dat wel willen? Laat het 
ons weten. 

• Feedback? Graag. 
 
Agenda  2008 
Volleybalwedstrijden  15 maart 
Darttoernooi   29 maart 
Midsummernighttrail  14/15 juni 
Tweede oud-leden activiteit september 
 
Wie – wat - waar 
De Huysmangroep wil graag in contact komen 
en blijven met de oud-leden. 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). 
 
• 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. 


