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De vierde 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. 
 

Blokhutweekend uitgesteld  
Wegens omstandigheden wordt het blokhut-
weekend dat op 14 september gepland was 
helaas uitgesteld. Het idee blijft uiteraard 
wel bestaan. Het zou bijvoorbeeld een leuke 
activiteit voor 2010 kunnen zijn of voor zo 
maar een keer tussendoor. Wij richten ons 
nu op onze volgende ontmoetingen; de oud-
leden-nieuwjaarsborrel en de jubileum-
activiteit voor oud-leden in 2009 

 
Jubileumjaar 2009 

 

 
In maart 2009 bestaat de Huysmangroep 90 
jaar! 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.  
 
Hierbij en ook bij andere onderdelen van het 
jubileum kunnen wij zeer goed hulp 
gebruiken van oud-leden. Het jubileum wordt 
zoals gezegd groots aangepakt en trekt 
hiermee een wissel op de vaste ploeg 
mensen. Leuk om misschien weer eens iets 
voor de Huysmangroep te doen. Deelname 
hoeft niet veel tijd te kosten en kan ook 

bestaan uit activiteiten tijdens de evene-
menten bijvoorbeeld; vlotten pionieren, het 
verkeer regelen, dingen opbouwen en 
afbreken, helpen bij het primitief koken, 
helpen bij een spel etc. Mocht u 
geïnteresseerd zijn, neemt u dan alstublieft 
contact op met Han Arends. 
 
De oude kist 
De jubileum activiteit voor oud-leden dus. 
Er is inmiddels een datum, namelijk 

18 april 2009. 
De zaterdag vlak voor St. Jorisdag (23 
april). Let op: in de vorige nieuwsbrief stond 
25 april, de datum is dus gewijzigd vanwege 
het begin van de meivakantie op 25 april. 
Overdag een reünie voor oud-leden en een 
tentoonstelling met zoveel mogelijk 
historisch materiaal: foto’s, dia’s, logboeken, 
vlaggen, schilden, BKS-en etc. Aan het einde 
van de middag is de groep uitgenodigd voor 
een gezamenlijk hapje en drankje. 
Aansluitend organiseren wij een barbecue en 
’s avonds vindt er een knetterend kampvuur 
plaats waarbij al het hedendaagse en 
gewezen talent van de Huysmangroep zich op 
originele of authentieke wijze zal 
presenteren. 
Graag vernemen wij van u nu al of u deze 
datum aanwezig zult zijn en of u nog 
beschikt over zaken voor de tentoonstelling 
of uw hulp aan wilt bieden bij de organisatie 
of uitvoering van deze leuke activiteit.  
 

Vooruitblik 
De nieuwjaarsborrel voor oud-leden in 
januari 2008 was een succes. Bekijk de 
foto’s op de site. 
Op 17 januari 2009 vindt deze weer plaats, 
U bent van harte uitgenodigd voor deze 
activiteit. Graag vernemen wij van u of u 
komt. De bijeenkomst start om 17.00 uur 
met een borrel en eindigt om 21.00 uur. 
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Geluid uit de groep 
Op zaterdag 23 augustus was het weer 
zover! De Huysmangroep startte een nieuw 
seizoen en traditioneel stond het over-
vliegen weer op het programma. 
Vandaag vlogen maarliefst 23 kinderen over 
van de ene naar de andere speltak. Dit werd 
een groot waterballet met vlotten en kano’s 
en veel natte pakken voor de oudsten. De 
overvliegers moesten naast het water ook 
een kruip-door-sluip-door, een zeephelling en 
een paardeschuif overwinnen. Iedereen 
heeft het gelukkig gered.  
Na het overvliegen verwelkomden de 
speltakken de nieuwelingen en ging elke 
speltak zijn eigen activiteit ondernemen. 
Ook waren er maarliefst 5 kijkers op deze 
dag die gelijk op sleeptouw werden genomen 
door de speltakken. 
 

 
 
’s Avonds vond de jaarlijkse Barbecue plaats 
om iedereen die het afgelopen jaar iets 
heeft betekend voor de Huysmangroep te 
bedanken. Er waren maarliefst 60 personen 
aanwezig. 
 
6 van onze stafleden die afscheid namen of 
naar een andere speltak verhuisden bedankt 
met een praatje en een bloemetje voor hun 
inzet. 
 
Vervolgens werd Krijn Roeleveld naar voren 
geroepen en na een stevige toespraak 
onderscheiden met het bronzen waarde-
ringsteken van Scouting Nederland voor 

alles wat hij in de afgelopen 20 jaar voor 
onze groep heeft betekend. 
Krijn heeft eerst leiding gegeven aan de 
Welpen, vervolgens aan de Sherro’s en is nu 
nog steeds actief in het tuinonderhoud van 
de Kievit. Wat zijn inzet bijzonder maakt is 
dat hij ondanks zijn ambulante leven altijd 
met hart en ziel actief is gebleven in onze 
groep. 
 
Oproepen 
Hier vragen we u om hulp.  
• E-mail adressen: Wij zijn van plan om de 

lijst met oud-leden op de website te 
zetten. 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  2009 
oud-leden BKS: zaterdag 17 januari 2009 
Aanvang 16.00 uur, einde 21.00 uur 
 
18 April: Jubileum activiteit: de oude kist 
 
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.  


