
 
 

 

Beste (oud)Huysmanner en Huysmanfan! 

 

Zoals je weet bestaat de Huysmangroep dit jaar 100 jaar. Wellicht heb je via de website of via de 

nieuwsbrief al gelezen dat we dit jaar een aantal activiteiten gaan organiseren.  

 23 maart: Verjaardagspartijtje voor de huidige jeugdleden, leiding en ondersteuners 

(groepsdag). 

 

 25 mei: Festival Naar Huys. Op deze dag nodigen we alle (oud-)leden en hun familie uit 

als ook onze buren, geïnteresseerde Zwollenaren, fans, collega scouts, ouders, broers en 

zussen, opa’s en oma’s, kinderen: iedereen eigenlijk! Het festival is van 13.30 – 00.00 uur. 

Het is een festival met echte scoutingactiviteiten, foodtrucks en live muziek en hopelijk een 

zonnetje!  

 

 15 december: Hop Huys History Tour. Op zondagmiddag geven we een voorstelling in 

Odeon, waarin we door de tijd en het leven van Hop Huys reizen. 

 

 

Natuurlijk zouden we het fantastisch vinden als jij erbij bent op 25 mei en/of 15 december!   

 

 

 

 

 

 

 

Voor alle (oud)Huysmanners en voor fans van onze groep hebben we nog een speciale aanbieding: 

We richten De club van 100 op. Hiervan kun je lid worden door een jubileum-pakket aan te 

schaffen voor €100,-. Met dit pakket: 



 
 

 

Krijg je:  

 Het jubileumboek over het leven van Hopman Huysman, geschreven en samengesteld door 

Jaap Hagedoorn.  

 2 kaartjes voor de Hop Huys History Tour in Schouwburg Odeon te Zwolle op 

zondagmiddag 15 december. 

 2 Huysmanbiertjes (1 x blond, 1 x triple) speciaal gebrouwen door Axes Castellum 

Kloosterbier te Zwolle ter gelegenheid van ons jubileum, te verkrijgen op het Festival Naar 

Huys op zaterdag 25 mei. 

 

Draag je bij aan:  

 De organisatie van het jubileumjaar, waaronder het Festival Naar Huys, waar we je 

vragen om nog een keertje naar Huys te komen en ons jubileum samen te vieren én de 

Hop Huys History Tour. 

 Een kunstwerk dat we gaan maken na afloop van het jubileum jaar als aandenken. 

Hiervoor hebben ook nog iets van je nodig: 

• Of 1 quote van jou: mijn mooiste herinnering aan de Huysmangroep is… (max 1 

zin) 

• Of 1 foto van met een titel waaruit blijkt wat jouw mooiste herinnering is. 

Je kunt je aanmelden door: 

 € 100,- over te maken op: NL89RABO0397336837 t.n.v. Stichting Huysmangroep.  

O.v.v. Club van 100 én je naam. 

 Een bericht te sturen aan: 100h3@huysmangroep.nl met je quote of je foto met titel.  

We hopen dat je enthousiast geworden bent om lid te worden en dat we je dit jaar op een of meer 

van de activiteiten mogen begroeten! Ook als je geen lid wordt van de club van 100 ben je 

natuurlijk van harte welkom! 

Hopelijk zien we jullie allemaal snel! 

Hartelijke groet namens de Huysmangoep III, 

Anique Wolbink & Rita Brouwer 

(Jubileum commissie, te bereiken op 100h3@huysmangroep.nl) 

mailto:100h3@huysmangroep.nl
mailto:100h3@huysmangroep.nl

