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De achtste nieuwsbrief voor 
oud-leden van de Huysmangroep 
 
Welkom 
Dit is de 8e nieuwsbrief voor oudleden van 
de Huysmangroep. Dit keer met de 
uitnodiging voor de Nieuwjaarsborrel voor 
oud-leden op 15 januari 2011, het fotoboek 
en de wisselingen bij de contactpersonen 
voor oud-leden. 
 
We krijgen nog steeds meer e-mail 
adressen, welkom aan de nieuwe lezers!  
Oude nieuwsbrieven staan op: 
www.huysmangroep.nl. 
 
Nieuwjaarsborrel 
Op zaterdag 15 januari 2011 vindt deze 
alweer voor de vierde keer op rij plaats. U 
bent van harte uitgenodigd voor deze 
activiteit, speciaal georganiseerd voor 
oudleden. 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!  
Er zijn geen kosten aan deze activiteit 
verbonden, maar een vrijwillige bijdrage is 
welkom. Schrijf u in op de website (en kijk 
wie er komen) of stuur een mail. 
 
Fotoboek 
Ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan 
van de Huysmangroep is een fotoboek 
samengesteld van de laatste 15 jaar 
Huysmangroep. Het boek bestaat uit een 
selectie van foto's van de speltak-
activiteiten, zomerkampen en bijzondere 
gelegenheden uit de periode 1994 - 2009 en 
een fotoverslag van het jubileumjaar 2009. 
Het boek is uitgevoerd op A4-formaat en 
bestaat uit 38 pagina's. Voor oud-leden is 
het boek eenmalig tegen kostprijs te  

 
 
bestellen., de kosten zijn 20 euro (excl. 
verzendkosten). 
 
Tijdens de Nieuwjaarsborrel ligt een 
exemplaar ter inzage. Er is dan ook een 
intekenlijst, zodat u het boek kunt 
bestellen. De kosten voor het boek bedragen 
20 euro (plus eventuele portokosten). Na 
intekening krijgt u via e-mail informatie en 
na betaling krijgt u het boek toegestuurd. 
 
Via de mail bestellen kan ook. Alle 
bestellingen dienen voor 1 februari bij ons 
binnen te zijn. U krijgt vervolgens een 
bevestigingsbericht met een verzoek tot 
betaling. Alle betalingen dienen voor 15 
februari binnen te zijn. Voor 1 maart zullen 
de fotoboeken geleverd worden. 
 
Klusdag 
Op 28 mei houdt de Huysmangroep de 
jaarlijkse klusdag voor het groot onderhoud 
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aan de Kievit en het terrein. Alle hulp is 
welkom, dus mocht u een handje willen 
toesteken, meld u dan aan bij Boyd Gerrits 
(06 22 56 13 15). 
 
Agenda 2011 
Oud-leden Nieuwjaarsborrel: 
zaterdag 15 januari 2011 in de Kievit 
Aanvang 17.00 uur, einde 21.00 uur 
Fotoboek: 
Bestellen voor 1 februari, betalen voor 15 
februari, levering voor 1 maart 
Klusdag 
28 mei 2011 houdt de Huysmangroep de 
jaarlijkse klusdag voor het groot onderhoud 
aan de Kievit en het terrein. 
 
Wisseling contactpersonen 
Het initiatief voor de oud-leden nieuwsbrief 
en activiteiten is in 2007 genomen door 
Krischan Hagedoorn, Han Arends en Rob 
Hulsink. Na drie succesvolle jaren, 
waaronder het jubileumjaar, vonden 
Krischan en Han het tijd om het stokje over 
te dragen. 
 
Medio 2010 heeft Marja Karstens - Van de 
Vegte de werkzaamheden van Krischan 
overgenomen. Han verzorgde het regel- en 
typewerk, dat is overgegaan naar Michiel 
Kolle. Rob Hulsink blijft, ook na drie 
intensieve jaren, een vaste waarde (voor de 
X-factor). 
 
Boek over Hopman Huysman 
In 2011 zal er opnieuw een boek worden 
uitgegeven, dit maal over het leven en werk 
van de naamgever van onze groep: Hopman 
C.F.H. Huysman. Momenteel zijn vele mensen 
achter de schermen druk bezig om zo veel 
mogelijk informatie over deze markante 
figuur te verzamelen en aan het papier toe 
te vertrouwen. In de loop van 2011 zal het 

boek op gepaste wijze worden 
gepresenteerd. 
 
Oud-leden 
De Huysmangroep wil graag in contact komen 
en blijven met de oud-leden. Tijdens de 
nieuwbouw van de Kievit werd de 
nieuwbouwnieuwsbrief ook naar oud-leden 
gestuurd en daar kwamen veel positieve 
reacties op! 
 
Tijdens het jubileumjaar 2009 waren er op 
de oud-leden reünie meer dan 90 leden! 
Wij willen tenminste twee keer per jaar een 
nieuwsbrief uitbrengen die per mail aan alle 
oud-leden verstuurd wordt. 
Twee keer per jaar wordt er iets 
georganiseerd voor oud-leden: 
één echte activiteit en een soosavond. 
Deelname is natuurlijk geheel vrijblijvend. 
We gaan het gewoon proberen. Verder zijn 
er een aantal 'reguliere' groepsactiviteiten, 
zoals de dart-avond, die ook voor oud-leden 
toegankelijk zijn. Wanneer en waar staat 
dan in de nieuwsbrief. 
 
Voor wie? 
Iedereen die ooit lid van de Huysmangroep 
is geweest en waarvan wij het e-mail adres 
weten. 
 
Waarom? 
Het mes snijdt aan twee kanten: de 
Huysmangroep houdt het oud-ledenbestand 
up-to-date zodat alle oud-leden benaderd 
kunnen worden voor bijvoorbeeld een reünie 
of barbecue. Ook komt het wel eens voor 
dat er binnen de groep behoefte is aan wat 
hulp, bijvoorbeeld juridisch of bouwkundig 
advies. Dan kunnen we kijken of er onder de 
oud-leden iemand is die even wil bijspringen. 
Of zelfs voor een paar jaar (weer) een 
bestuursfunctie wil vervullen. Tijdens de 
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nieuwbouw van de Kievit, een paar jaar 
geleden, is een kleine enquête gehouden 
onder oud-leden of er behoefte was om op 
de hoogte gehouden te worden van het wel 
en wee van de groep. Een groot deel heeft 
aangegeven hiervoor belangstelling te 
hebben. Elkaar af en toe eens ontmoeten of 
gewoon iets horen van de Huysmangroep. 
 
Kost het wat? 
Het ontvangen van nieuwsbrieven kost niets. 
Oud-leden betalen geen contributie. Voor 
deelname aan activiteiten kan een kleine 
bijdrage gevraagd worden. Uiteraard zijn 
donaties altijd van harte welkom op RABO-
rekening 3973.36.837 t.n.v. Stichting 
Huysmangroep o.v.v. donatie oud-lid. 
 
Wie – wat - waar 
De Huysmangroep wil graag in contact komen 
en blijven met de oud-leden. 
Contactpersonen voor de oud-leden 
nieuwsbrief en activiteiten zijn Marja 
Karstens - Van de Vegte, Rob Hulsink (voor 
de X-factor) en Michiel Kolle (voor het 
regel- en typewerk). 
 
• Kent u nog oud-leden die de nieuwsbrief 

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

• 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. 

 
 
Ons e-mail adres: 
huysman-oudleden@scoutnet.nl 
 
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer 
ontvangen? Stuur een mail.  
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