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De vijfde nieuwsbrief voor oudleden van de Huysmangroep
Welkom

Dit is de vijfde nieuwsbrief voor oudleden
van de Huysmangroep. Met dit keer alles
over de jubileumactiviteiten voor 2009. De
Huysmangroep bestaat dan namelijk 90 jaar!
In 2009 staan twee activiteiten voor
oudleden op het programma: de oudleden
nieuwjaarsborrel op zaterdag 17 januari en
de jubileumactiviteit op zaterdag 18 april.
We krijgen steeds meer e-mail adressen,
welkom aan de nieuwe lezers! Oude nieuwsbrieven staan op www.huysmangroep.nl.

Voor actievelingen is er een echt scoutingthema: een vlot en/of toren pionieren. En: je
eigen Huysmanjubileumbier brouwen! Ook
typisch Huysman: de pretmarkt en het
jubileum Darttoernooi. En er is meer.
Kortom: voor iedereen is er wat te doen in
een ontspannen sfeer.

Jubileumjaar 2009
Dan de barbecue en als uitsmijter het
Huysman-jubileum-cabaret.
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 is op zaterdag 18 april
2009 van 12.00 tot 20.00 uur in de Kievit.
Het programma van 18 april begint vorm te
krijgen. Uiteraard volgt tegen die tijd nog
een uitgebreide uitnodiging.
De dag begint met een inlooplunch, daarna
een programma ‘voor elck wat wils’, dan de
barbecue en het jubileumcabaret als
afsluiting.
Het middagdeel bestaat uit een aantal
thema’s waaruit je één of twee kiest. Zo is
er (natuurlijk) het Huysman-museum: de
echte oude kist dus. Het Huysmanarchief
wordt voor deze gelegenheid opgehaald en
opgepoetst. Wie heeft nog wat thuis???
HUYSMANGROEP III
Oud-leden

Voor vrijwel alle onderdelen hebben we nu
oudleden benaderd om mee te werken. Wilt
u wat doen maar nog niets gehoord? Laat
even wat horen!

Meer jubileumactiviteiten

Het hele jaar door zijn er activiteiten in het
kader van het jubileum. De nieuwsbrief van
de jubileumcommissie wordt meegestuurd.
Wilt u meer weten, kijk dan op
www.huysmangroep.nl/jubileum.

Jubileum-merchandise
Om het jubileum nog wat extra herkenbaar
te maken voor iedereen is een kledinglijn
gemaakt
met
Huysmangroep
90-jaar
spulletjes. Je moet dan denken aan T-shirts,
sweaters, fleecetruien, tassen en petjes.
Alles natuurlijk met het jubileumlogo.
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De eerste bestelronde is achter de rug maar
er is nog steeds gelegenheid te bestellen,
ook voor oud-leden. Kijk op de Huysmansite
in de rubriek Jubileum.

Nieuwjaarsborrel

Op zaterdag 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.
Uiteraard is er boerenkool met worst! En
ook dit jaar is de BoerenKoolavondShow van
2008 weer te zien.

Informatie gezocht!

In 2009 bestaat de Huysmangroep 90 jaar
en in 2010 bestaat Scouting in Nederland
100 jaar. In 2010 wil de Huysmangroep een
boek publiceren over het leven en werk van
Hopman Huysman.
Het jaar 2010 is om verschillende redenen
uitgekozen: zoals gezegd bestaat Scouting
dan 100 jaar in Nederland, in 2010 positioneert Scouting zich opnieuw in de Nederlandse maatschappij met een nieuwe missie,
visie, kernwaarden en een nieuw uniform en
ook de Huysmangroep positioneert zich
opnieuw, aanhakend op dit landelijke project.
In het voortraject waarin we met de groep
op zoek gingen naar onze missie, visie en
kernwaarden bleek dat Hopman Huysman nog
steeds een belangrijke figuur voor onze
groep is. We kwamen er ook achter dat we
relatief weinig weten over hem en dat er
behoefte is aan meer informatie, juist nu
tijdens onze nieuwe positionering. We willen
dus graag een boek (dat u te zijner tijd
uiteraard kunt bestellen) en willen ook snel
starten
met
de
informatievergaring.
Wellicht kunt u ons hiermee verder helpen.
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Graag
komen
we
in
contact
met
Huysmanners die persoonlijk contact met
Hopman Huysman hebben gehad of
informatie uit de tweede hand of op schrift
over hem hebben. We willen u als oud-lid
vragen om te reageren op onze oproep indien
u over deze informatie beschikt of als u
namen en gegevens heeft van mensen die
deze informatie hebben. U kunt uw reactie
mailen
naar
Krischan
Hagedoorn;
krischanhagedoorn@yahoo.com of sturen
naar; Krischan Hagedoorn Eerste Brandenburgerweg 105 3721 ME Bilthoven of bellen
met 030-6032541 of 06-51749696. Alvast
bedankt voor uw hulp!
• 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 oudleden geschreven hebben.
Agenda 2009
Oud-leden nieuwjaarsborrel:
zaterdag 17 januari 2009
Aanvang 17.00 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 activiteiten 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.
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