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Fraeylema-Express station 

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.  

De Fraeylema-express zal op 8 juni 2013 vertrekken vanuit een prachtige 

stationshal. De plannen voor de realisatie van dit project zijn in volle gang. De loods 

met nu nog een agrarische bestemming zal omgetoverd worden tot een station-voor-

één-dag. Met aan de buitenkant een heus stationsplein. Hiervoor moet veel gebeuren 

en zullen stam, leiding en OPF hun handen flink uit de mouwen steken. Een leuke 

uitdaging! 

Nieuws van de feestcommissie 

Voor u ligt de tweede editie van de METRO! In de afgelopen maanden zijn de 

feestcommissie en de scoutingleden druk geweest met het organiseren en uitvoeren 

van de voorbereidingen voor het jubileumfeest, lees alle nieuwtjes in deze 

nieuwsbrief! Wij wensen u veel leesplezier en prettige kerstdagen en een voorspoedig 

2013! 

Er hebben zich wat wijzigingen voor gedaan in de samenstelling van de commissie. 

Luuk Stelder heeft zich aangemeld bij de feestcommissie. Hij zal samen met Peter en 

Robert zorgen dat alles op het gebied van Horeca en Faciliteiten tiptop in orde is. 

Inmiddels zijn de taken verdeeld en als volgt toebedeeld:  

 

Offe:     voorzitter 

Hilda en Nicolet:  programma  

Paulina:   aankleding 

Robert, Peter en Luuk: faciliteiten en horeca 

Lianne:   PR & communicatie 

Wilrike:   Financiën 
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Huisontwerper weer aan 

het werk gezet 
 

Het logo van het jubileum is inmiddels ontworpen door onze 

vaste huisontwerper: Anton Sombetzki. Anton gaat nu nog aan 

de slag met sjablonen voor het decor en het ontwikkelen van de 

verdere huisstijl. 

  

 

Jubileum zomerkampen 

Na het jubileumfeest is het nog niet afgelopen met de bijzondere activiteiten in dit 

feestseizoen. Het zomerkamp in dit jubileumjaar heeft namelijk een ander karakter 

dan andere jaren. De verschillende speltakken hebben ervoor gekozen om een eigen 

zomerkamp te organiseren op een verrassende locatie in binnen- of buitenland.  

Hieronder staan de zomerkamplocaties kort op een rijtje: 

 

Bevers, welpen, kabouters: Papenvoort, Drenthe 

Vendel, verkenners: Luxemburg, samen met andere groepen uit de regio 

Sherpa’s: het terrein van de familie Koning in Hertefeld, Duitsland (vlakbij Berlijn) 

Rowans: de Eifel in Duitsland 

Stam: dat blijft nog even een verrassing 

 

Via de leiding hebben alle jeugdleden al meer informatie gekregen. 

 

Het beloven unieke zomerkampen te worden. We wensen alle leiding veel succes met 

de voorbereidingen! 

 

 

KOFFERS 
 
De koffers kunnen gepakt worden! Inmiddels hebben we al meer dan 30 koffers klaar 

liggen voor de aankleding.  
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Nieuws van de TD 

De Technische Dienst van de Fraeylema Express is al weer in volle toeren. Het is 

namelijk een hele klus om er voor te zorgen dat alles tot in de puntjes verzorgd is 

voor we aan de grote reis gaan beginnen. Zo hebben we nu al een hele kolencentrale 

leeggekocht om er zeker van te zijn dat onze stoomlocomotief voldoende brandstof 

heeft. Daarnaast wordt het spoor in gereedheid gebracht, het zou natuurlijk zonde 

zijn als we op onze reis vertraging oplopen door bladeren op het spoor.  

De passagierswagons worden nu al ook opgepoetst. Ze moeten natuurlijk in perfecte 

staat zijn zodat u deze reis op een comfortabele manier kunt beleven. De sanitaire 

voorzieningen en de catering moeten ook in orde zijn, om alle passagiers van een 

natje en droogje te kunnen voorzien. 

Kortom, wij zullen er voor zorgen dat het u aan niets zal ontbreken op deze 

fantastische reis! 

Een behouden vaart, 

Namens de TD van de Fraeylema Express 

 

 

Gaan we op safari, naar Frankrijk of voert de 

Fraeylema Express ons nog verder weg? 

Inmiddels zijn van bijna alle speltakken ideeën voor hun bijdrage aan het feest 

binnengekomen. Het belooft een mooie, interactieve avond te worden! Wat allemaal 

voorbij zal komen, blijft natuurlijk zo lang mogelijk een verrassing, maar een tipje van 

de sluier kunnen we wel oplichten…. De reis van de Fraeylema Express voert ons 

langs verschillende stations met verschillende talen; van Afrikaans tot Frans, maar 

uiteraard ontbreekt ons “eigen” Nederlands natuurlijk ook niet. Zoals we van een 

echte spoorondernemer mogen verwachten, zal ook de Fraeylema Express 

getrakteerd worden op enkele oponthoudingen; wie weet wat het wordt? Blaadjes op 

het spoor of vierkante wielen? Laat je verrassen! 
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Padvinder Picasso’s 

We hebben het altijd geweten, maar tijdens een opkomst in juni werd 

het opnieuw bevestigd: de leden van Scouting Fraeylema blijken te 

beschikken over uitzonderlijk goede artistieke kwaliteiten! Met 

gebruik van bijzondere materialen zoals ecoline of tekenen met wasco 

hebben onze eigen Picasso’s zich uitgeleefd op het doek! De kunstwerken zijn voor 

commercieel gebruik omgevormd tot echte kaarten! De kaartverkoop is inmiddels 

geweest en de leden hebben hun liefste glimlach laten zien om de prachtige 

opbrengst van 950 euro binnen te halen! Prachtig, want mede hiermee kunnen we het 

jubileumfeest bekostigen! 

Een jubileumfeest is geen feest zonder jubileum t-shirt: inschrijflijsten voor dit 

prachtige en zeer slim-fit-zittende kledingstuk kunt u verwachten in april/mei 2013!  

    

 

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.  
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Sponsorcommissie van start 

Om ons fantastische jubileumfeest te kunnen bekostigen willen we graag gebruik 

maken van sponsoren. Vanaf begin 2013 wordt er door de feestcommissie begonnen 

met het benaderen van bedrijven voor sponsoring.  

We willen graag een ‘bonnenboekje’ uitbrengen, dat 

vervolgens wordt verkocht door de leden. Bedrijven kunnen 

een advertentie in het bonnenboekje kopen met daarin een 

actie voor de koper. Een voorbeeld hiervan is dat wanneer 

iemand boodschappen doet voor € 50,-  bij een supermarkt, 

hij/zij tegen inlevering van de advertentie-bon, een slagroomtaart o.i.d. krijgt. Een 

ander voorbeeld is dat u bij een restaurant een tweede kopje koffie gratis krijgt bij 

inlevering van de bon. De mensen die het bonnenboekje kopen, hebben uiteindelijk 

misschien wel een bonnenboekje t.w.v. € 50,-  aan kortingsbonnen. 

De bedrijven die ons jubileumfeest sponsoren worden ook opgenomen in het 

programmaboekje. Dus heeft u een eigen bedrijf en wilt u ons sponsoren, of werkt u 

bij een bedrijf die dat eventueel zou willen, laat het ons weten en neem contact op 

met Lianne van Rulo-Vermuë, liannevermue@hotmail.com.  
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