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Opnieuw jubileum feest bij Scouting Fraeylema! 
_________________________________________________________________ 

Het klinkt nog ver weg, maar de eerste vergaderingen zijn geweest voor het 45 jarig 

jubileum feest van Scouting Fraeylema. Evenals 5 jaar geleden willen wij jullie op de 

hoogte houden door het versturen van een nieuwsbrief. 

_________________________________________________________________ 
 

Commissie 

Er is dit jaar een nieuw commissie samen gesteld, deze bestaat uit nieuwe mensen en 

mensen die al eerdere jaren een feest hebben georganiseerd. De commissie bestaat uit 

de volgende personen: Offe Offens, Peter Kroes, Paulina van Bostelen, Hilda Hettinga-

Sombetzki, Annelies Vermuë, Nicolet Homan, Wilrike Groeneveld, Robert van Adrichem 

en Lianne van Rulo-Vermuë. Inmiddels zijn de taken verdeeld en als volgt toebedeeld:  

Offe:    voorzitter 

Hilda   en Nicolet: programma  

Paulina:  aankleding 

Annelies:  horeca 

Robert en Peter: faciliteiten 

Lianne:  PR & communicatie 

Wilrike:  Financiën 
__________________________________________________________________________________ 
 

 

Datum en Locatie 

Tijdens de eerste vergadering is er een datum gepland en vervolgens is deze vastgesteld in de 

groepsraad. Er is besloten om het feest te houden op zaterdag 8 juni 2013. De locatie was ook 

dit jaar weer niet moeilijk te kiezen. Henk en Betsy de Haan hebben ook voor dit feest hun schuur te 

Hellum weer beschikbaar gesteld. Alvast dank hiervoor. De datum voor de generale repetities staan 

ook al vast, op vrijdag 7 juni. Over de tijden wordt u tegen die tijd geïnformeerd.  
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Thema 
 

In de groepsraad van januari heeft de feestcommissie een themapresentatie gehouden, 

hier zijn 2 thema’s gepresenteerd, de Fraeylema Express en Fraeylema All-in. 

 

De Fraeylema Express 

Deze trein leidt jullie langs verschillende stations waar van alles te beleven is. We 

komen langs attracties, gaan naar evenementen en bezoeken bijzondere plaatsen. Van 

Parijs naar Zurich, van de Efteling naar Walibi. Of het bijzondere station van 

Vladivostok. Op elk station is weer iets nieuws te zien. Dus stap in en beleeft de wereld 

van de Fraeylema Express! 

 

Fraeylema All-in 

Met de Fraeylema All-in waan je in een zonnige en warme Mexico. Een azuurblauwe zee 

en parelwitte stranden met veel parasolletjes. Met een transferbusje reizen we samen 

met nog een aantal andere Europeanen naar ons Ressort Fraeylema All-in. Want wie wil 

dat nu niet? De hele dag wordt je verzorgd met eten en drinken en daarnaast onbeperkt 

gebruik maken van het zwembad, de tennisbaan en andere sportfaciliteiten. ’s Avonds is 

er genoeg te beleven in het casino, de bar of in de grote zaal. Dus zin in een relaxte 

vakantie, kies Fraeylema All-in! 

 

Tijdens deze groepsraad is er bijna unaniem gekozen voor “De Fraeylema Express”. Dus 

laat u verrassen op zaterdag 8 juni 2013, waar de Fraeylema Express u mee naar toe 

gaat nemen!  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Acties 
 

Zoals elk jubileum zijn er ook deze keer weer leuke acties, om het feest mede te 

bekostigen. Ook voor dit feest komt er weer een Jubileum T-shirt uit, inmiddels worden 

dit al echte collectors items. Het T-shirt wordt volgend jaar april/mei verwacht.  

Om de Fraeylemalijn helemaal compleet te maken wordt er dit jaar een sokkenlijn 

uitgebracht. Hoe deze eruit komt te zien houden we even geheim.  

Daarnaast komt er een kaarten actie, de kaarten worden door de leden ontworpen. Na 

verwachting wordt de verkoop direct na in het nieuwe scouting seizoen gestart, dus na 

de zomervakantie. 
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Themamateriaal gezocht 
Voor de aankleding van de feestzaal zijn wij op zoek naar (oude) koffers en paraplu’s. 

Dus hebt u nog een reiskoffer op zolder staan en doet u er niks meer mee dan willen wij 

deze graag lenen voor de aankleding tijdens de feestavond. De koffer dient u te 

voorzien van uw naam zodat deze terug kan worden gegeven. Laat het ons weten. 

 
 
 

   Ideeën van de groep 
  

 

Alle ideeën zijn natuurlijk welkom. 

Dus heb je een leuk idee of 

suggestie, wil je graag ergens mee 

helpen, laat het ons weten. Alle hulp 

stellen wij ook dit jaar weer zeer 

op prijs.  

 
 
 
 
 
 


