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Beste ouders/verzorgers, vrijwilligers & oud-leden, 
 
Zoals velen van jullie weten bestaat de Huysmangroep volgend jaar 100 jaar en dat gaan wij vieren! 
Er is met de groep een aantal leuke activiteiten bedacht die wij graag met jullie delen. Zet de data 
alvast in de agenda, want wie jarig is geeft een feestje! 
 
Zaterdag 23 maart – Verjaardagsfeest Huysmangroep 
Een dag vol met activiteiten voor onze leden, we gaan uitpakken met oudhollandse spellen en er is 
ook een moment gepland voor een speech en felicitatie (natuurlijk met taart). 
 
Zaterdag 25 mei – Huysfestival 
Een festival op het Assendorperplein, met allerlei activiteiten voor de kinderen uit de hele buurt, 
iedereen is welkom. In de avond is er een groot feest op ons eigen terrein met muziek, een hapje en 
een drankje voor onze vrijwilligers, kennissen, oud-leden, buren en ouders. 
 
Zaterdag 13 juli t/m 22 juli - Buitenlands zomerkamp 
Een buitenlands zomerkamp met de héle groep, inclusief bevers. We gaan met zijn allen naar 
Echternach in Luxemburg! Er worden nog ouderavonden georganiseerd op 15 februari en 10 
mei voor informatie over dit zomerkamp. 
 
Zondag 15 december – Hop Huys Historytour in Odeon  
Een bijzondere middag met o.a. de boekpresentatie van Hopman Huysman. Leuke stukjes 
georganiseerd door onze vrijwilligers en jeugdleden. Muzikaal omlijst. Speciaal voor familie 
van jeugdleden en iedereen die Huysmangroep in het hart heeft.  
 
Jullie zullen ruim voor de activiteiten een e-mail van ons ontvangen met daarin het programma voor 
de dag. Ook kunnen we jullie hulp goed gebruiken tijdens de uitvoering van deze activiteiten. Dus 
heb je zin om te helpen op de dagen zelf? Laat het ons weten! 
 
Naast bovengenoemde activiteiten komt er ook een kledinglijn, ons eigen Huysmangroep bier, en 
komt er een club van 100. Iedereen die mee wilt doen aan de club van 100 betaalt 100 euro voor een 
pakket met het Hopman Huysman boek, Huysmangroep bier, Huysmangroep shirt, tickets voor 
odeon en nog veel meer. 
 
Zijn er vragen/ opmerkingen? Laat het ons dan weten via dit e-mailadres: 100h3@huysmangroep.nl 
 
We hopen jullie allemaal te zien in het jubileumjaar!  
 
Hartelijke groet, 
 
De commissie 100 jaar Huysmangroep 
 


