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Extra nieuwsbrief voor oud-leden 
van de Huysmangroep 

 

Geslaagde jubileumdag 
voor oud-leden 

  
Het was een geweldige dag met prima weer 
en een grote opkomst. De Huysmangroep 
bestaat 90 jaar dus wij hadden ingezet op 
90 oud-leden en die waren er! Tijdens de 
lunch waren er zo'n 60 oud-leden en aan het 
eind van de middag zaten we boven de 90.  
 

 
 
Vooral het jubileumbier brouwen, vlot bou-
wen en het Huysman-museum (de oude kist) 
werden druk bezocht. Maar ook de pret-
markt, kampvuuract maken liepen goed en er 
werd zelfs gedart ondanks het mooie weer. 
 

 
 
Na een hapje en een drankje met veel 
gelegenheid voor bijpraten was er de 
barbecue. 

Deze was goed verzorgd en om acht uur 
werd het tijd voor het kampvuur met 
cabaret. Geweldig! Dick en Rob, samen met 
Hobbe en Jan trokken alles uit de kast! 
 

 
 
Nogmaals dank aan allen die ons hebben 
geholpen: Harro, Peter en Herman voor de 
catering, Ingeborg voor het jubileumbier, 
Andreh en Henk voor het Huysmanmuseum 
(en alle voorbereidingen), Sipke en Henk-Jan 
voor het pionieren, Dick, Rob, Hobbe en Jan 
voor het cabaret, Han voor de foto's, Sigurd 
voor al het werk aan de Huysmanwebsite en 
niet in de laatste plaats de mensen van de 
Gildestam die ons de hele dag hebben 
geholpen. Super! 
 
Aan het eind van de dag kon iedereen een 
paar flesjes vers-gebotteld HIII Jubileum-
bier meenemen. 
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Nog een paar tips van de Huysbrouwer: De 
flesjes moeten een week op een vrij warme 
plaats staan, dus tot zaterdag 25 april, vijf 
over half vijf ;-). Daarna 6-8 weken laten 
staan op ongeveer 10 graden. Proost! Er is 
nog jubileumbier voor de liefhebbers. En 
uiteraard bewaren we genoeg tot de BKS 
voor oud-leden die wij (nu) traditiegetrouw 
organiseren in januari 2010, datum volgt. 
 

 
 
 
Agenda 
Oktober 2009 : Jubileumdag Gildestam 
Januari 2010 : BKS-voor oud-leden. 
 
 

 
De foto's van onze Huysfotograaf, Han 
Dijkslag, staan op de site in de rubriek oud-
leden, klik op foto's. Of klik hier om direct 
naar de fotorubriek te gaan. 
 
• Kent u nog oud-leden die de nieuwsbrief 

niet krijgen maar dat wel willen? Laat 
het ons weten.  

• Kijk eens naar de e-mail lijst op de 
website (vraag een gebruikersnaam aan 
via ons email adres). Weet u nog e-mail 
adressen van andere oud-leden?  

• Kunt u ons helpen bij het boek over 
Hopman Huysman? 
Neem contact op met Krischan.  

• Wie wil nu eens een paar jaar de 
organisatie van het oud-leden gebeuren 
op zich nemen? Neem even contact op.  

• 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. 

  
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). 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Krischan, Rob, Han. 
 
 
• Ons e-mail adres: huysman-oudleden@scoutnet.nl 
• Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? 

Stuur een mail.  


