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De derde nieuwsbrief voor oud-
leden van de Huysmangroep 

 
Welkom 
We krijgen steeds meer e-mail adressen, welkom 
aan de nieuwe lezers! Oude nieuwsbrieven kunt u 
vinden op www.huysmangroep.nl. 
 

Jubileumjaar 2009 
 

 
In maart 2009 bestaat de Huysmangroep 90 
jaar! In de vorige nieuwsbrief werd al 
melding gemaakt van de voorbereidingen. 
Het hele jaar is het feest. Bijna elke maand 
in 2009 wordt een activiteit georganiseerd: 
voor de groep, voor andere scoutinggroepen, 
voor de wijk, voor inwoners van Zwolle en… 
voor oud-leden. De oud-ledenactiviteit staat 
gepland voor april 2009. Verder in 2009: 

 Recordpoging 
 Maart jubileum activiteit 90 jaar HIII 
 De oude kist (oud-leden) 
 Groepskamp op Ada’s Hoeve in Ommen 
 Koken met… (in Zwolle dus dat moet niet 

moeilijk te raden zijn!) 
 Vlottenrace voor besturen 
 Het goede doel 
 Stamjubileum 

 
De oude kist 
De jubileum activiteit voor oud-leden dus. 
Er is al een eerste opzet: het idee is om de 
zaterdag na St. Jorisdag een reünie voor 
oud-leden te organiseren. Wij halen het 
Huysmanarchief op en verzamelen zoveel 
mogelijk historisch materiaal: foto’s, dia’s, 
logboeken, vlaggen, schilden, BKS-en etc. 
Er komt een Het HUYSMAN-MUSEUM! 

Er is dus ook wat te zien. En te eten en te 
drinken. Het plan is om een deel van het pro-
gramma iets samen met de groep te doen. 
Een kampvuur met of zonder Huysman-
cabaret. Van verschillende oud-leden hebben 
wij begrepen dat er belangstelling is om mee 
te doen of mee te denken. 
Daarom de vraag: zijn er ideeën voor deze 
april activiteit voor oud-leden? Aanvullend 
op ons idee of totaal iets anders. Laat het 
ons weten. En, wie wil helpen? 
Houd dus zaterdag 25 april 2009 vrij! 
 
Sponsoring 
Vanuit de jubileumcommissie wordt een 
sponsoractie opgezet om onze jubileum-
activiteiten te bekostigen: Zwolse bedrijven 
en landelijke organisaties worden gevraagd 
om een bijdrage in geld of in natura. Wij 
vragen ons af of de oud-leden ons hierbij 
kunnen helpen. Via het bedrijf waar ze 
werken of op een andere manier. Kunt u ons 
helpen, stuur dan een e-mail naar huysman-
oudleden@scoutnet.nl. 
 
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! 
 
 

 
Deze foto kregen wij van oud-lid Blom: Hopman 
Huysman op het Grote Kerkplein van Zwolle na terug-
keer uit Duitse gevangenschap. 
Meer foto’s: www.huysmangroep.nl rubriek oudleden 
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De volgende activiteit 
In september 2008 gaan we weer iets 
organiseren. De datum is bekend: in het 
weekend van 13 en 14 september en wel in 
onze blokhut in Heino. Zet deze datum vast 
in de agenda! 
Het plan is om op zondag van 13.00 tot 17.00 
uur te barbecueën met de mogelijkheid om al 
op zaterdag al te komen met de mogelijkheid 
om te overnachten. Voor ieder wat wils dus 
in de mooie omgeving van Heino. 
Uitnodiging volgt! 
 
Hoe staat het ervoor met de groep? 
Het gaat goed met de groep. De investering 
in de kwaliteit van het spel van de afgelopen 
3 jaren begint nu echt zijn vruchten af te 
werpen. Dit merken we o.a. aan het stijgen 
van het ledenaantal; er zijn nu 91 jeugdleden 
en 13 stamleden. Daarnaast is er een 
stabiele leidersploeg van 25 mensen en een 
club van 20 ondersteuners (besturen, onder-
houdsteams, webmaster, redactie, mate-
riaalmeesters etc.). We zijn dus weer 150 in 
getal. Een ledental dat we 6 jaar geleden 
voor het laatst bereikten! 
De stafleden, stamleden en ouders zijn druk 
met de financiële acties, onder andere de 
Pretmarkt, het bevrijdingsfestival de 
Ballonfiësta en Lowlands. Zo wordt niet 
alleen een bijdrage geleverd aan de clubkas 
maar ook aan het positieve beeld van de 
Zwollenaar over de bijdrage die Scouting 
levert aan onze maatschappij. 
 
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. 
• Het forum: op www.huysmangroep.nl kunt u 

in het oud-leden forum alles kwijt over de 
Huysmangroep en lezen wat andere oud-
leden geschreven hebben. 

 
 
Agenda  2008 
Tweede oud-leden activiteit: zondag 14 
september 2008 vanaf 13.00 uur: barbecue 
in de blokhut in Heino 
 
Agenda 2009 
Januari: Oud-leden borrel 
April: Jubileum activiteit: de oude kist 
Reserveer de datum: zaterdag 25 april 2009 
 
Wie – wat - waar 
De Huysmangroep wil graag in contact komen 
en blijven met de oud-leden. Het initiatief 
voor de oud-leden nieuwsbrief en activi-
teiten is genomen door Krischan Hagedoorn 
(nu voorzitter van het stichtingsbestuur), 
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. 


