Fraternitas Nieuwsflits
Januari 2020
Dit is de eerste nieuwsflits van dit jaar. We willen je graag iets vertellen wat we in dit jaar
allemaal voor leuks gaan doen.

- Avondvierdaagse mei 2020..
Maandag 25 mei t/m donderdag 28 mei 2020. We hebben 2 jaar niet gedaan maar we
missen het eigenlijk best wel. We zijn de enige club die mee doet dus wat zou het leuk zijn
als jij en je vriend(en) ook weer mee lopen ! De organisatie is in handen van Evelien en
Lisette. Wordt vervolgd!

-Kamp juni 2020.
Jazeker we gaan weer op kamp en wel op vrijdag avond 19 juni t/m zaterdag avond 20
juni 2020. Waar het plaats vindt en hoe we daar komen hoor je nog. De organisatie is in
handen van Brechtje en Ingmar en zij zijn nu al bezig met de voorbereidingen. Houd in
januari de mailbox in de gaten, daar verschijnt meer informatie en hoe je je kunt
aanmelden om mee te gaan.

-Fraternitas 105 jaar in 2022.
Waren jullie ook al bij het 100 jarig jubileum feest in de grote sporthal in De Bilt in
november 2017? Het jaar 2022 klinkt nog heel ver weg maar ook hier is de
jubileumcommissie al van start gegaan met het bedenken van het feest en de datum
5 november 2022 vastleggen voor de huur van de sporthal. De jubileumcommissie bestaat
uit Adri, Nicole Joop en Lisette maar……………… we zijn op zoek naar nog 2 enthousiaste
ouders of leden die het leuk vinden ons hierbij te helpen. We horen het graag!

Vrijwilligers. Er zijn in zo’n jaar heel veel leuke klusjes te doen binnen onze vereniging zoals
de genoemde activiteiten. Dus geef je op bij de leiding en help ons met het organiseren.
Hopelijk zien we elkaar bij deze festiviteiten. Schrijf de data alvast in de agenda en hou de
website www.fraternitasdebilt.nl in de gaten!!
Sportieve groeten, Nicole, Joop, Adri en Lisette

