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Van het Bestuur
Hallo allemaal,
Met dit Fratblad zijn we alweer aan het eind van het seizoen beland.
We kijken terug op weer een mooi Frat-jaar, met toch wel de nodige
veranderingen. Aan het begin van het seizoen zijn alle selectieleden
herverdeeld en samen met alle andere selectieturnsters van Longa en
Sport Vereent samen per divisie gaan trainen. Nu hebben we besloten
dat diezelfde leden per komend seizoen de overstap moeten maken naar
Turn4U, als ze dat nog niet gedaan hadden tenminste. Dat betekent dat
we met ingang van het komende seizoen geen turn-selectieleden meer
hebben. We hebben dan alleen nog de acrogymselectieleden. Toch een
beetje raar idee, maar het is goed zo.
Afgelopen april was de jaarlijkse algemene ledenvergadering met natuurlijk
verschillende jubilarissen van 12,5 tot 70 jaar lid. Daarover verderop in
dit blad meer. Er waren ook dit jaar helaas overledenen te betreuren
(dat heb je als mensen levenslang lid blijven, zoals ereleden en leden van
verdienste), maar gelukkig ook geboortes te vieren, ook daarover kun je
verder lezen. En dan uiteraard nog de verschillende wedstrijden waarvan
verslag.
Voor nu wens ik iedereen een hele fijne zomervakantie en een goede start
van het nieuwe seizoen!
Janneke Peerdeman,
secretaris
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Nieuwe website: Farternitas.nl
Al langere tijd zat het Bestuur met de gedachte dat de website van
Fraternitas eens toe was aan een update. Met de huidige IT mogelijkheden
zijn ook onze leden niet stil blijven staan. De oude Fratwebsite was
bijvoorbeeld nog niet aangepast op het gebruik van internet op de mobiele
telefoon. Om deze problemen aan te pakken zijn we gaan praten met
diverse partijen die ons konden helpen met het ontwerpen en bijhouden
van een nieuwe website. In samenwerking met Stichting MEO hebben we
een nieuwe site ontworpen. Deze stichting biedt diensten aan, uitgevoerd
door jongeren met een arbeidshandicap. Na diverse opties te hebben
bekeken en getest zijn we uiteindelijk tot dit eindresultaat gekomen:
www.fraternitas.nl
Wij nodigen jullie van harte uit om een kijkje te nemen op de nieuwe
website. Je kunt er van alles terug vinden zoals de lesroosters, informatie
over de vereniging, hoe je iemand kan aan- of afmelden, de agenda, de
wedstrijduitslagen, het Fratblad, de oude uitvoeringen en ga zo maar door.
Mochten we ondanks alles toch nog iets zijn vergeten of werkt er iets niet?
Laat het dan vooral aan ons weten (jonneke@fraternitas.nl).
Naast de website is ook ons emailsysteem gewijzigd. De emailadressen
zijn gelijk gebleven en kun je ook weer in het Fratblad en op de website
terugvinden. Mocht je het idee hebben dat een email niet aankomt,
neem dan vooral contact met ons op. Helaas wil het ook nog wel eens
voorkomen dat een email van ons bij jullie in de spamfolder belandt. Wij
vragen jullie dan ook hierop alert te zijn.
Namens het Bestuur,
Jonneke Kuperus
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A.L.V.
Donderdag 21 april was de jaarlijkse algemene leden vergadering.
Tijd om jubilarissen in het zonnetje te zetten.

v.l.n.r: Mandy de Heus, Marjolein Boon, Puck Janssen en Natascha Baars (12,5 jaar lid)
Mirjam den Uijl en Mariëlle van der Meer (25 jaar lid) Gerard Arensman (50 jaar lid)
Margreet van der Klij (60 jaar lid)Els Spierings (65 jaar lid) Lida Kaboord (70 jaar lid)

Ook werden 4 leden benoemd tot lid van verdienste. En dat hebben ze
dubbel en dwars verdiend. Helaas was Annemiek niet aanwezig omdat zij
moest werken. Maar we hebben haar na de training bij Lenny ‘overvallen’.

V.l.n.r.: Lenny de Heus, Carlien den Uijl en Eddy van der Rijst. En Annemiek van der Ploeg.

Allemaal gefeliciteerd en bedankt voor jullie inzet.
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Vakantie foto’s
Beste vakantiegangers en
Fratliefhebbers
Ga jij deze zomer naar een
mooi land op vakantie?
Maak dan je mooiste turnvakantie foto! Bijvoorbeeld
een handstand op het
strand of de spagaat
bovenop een rots. De foto’s
mogen worden ingezonden
naar: kopij@fraternitas.nl.
Deze foto’s worden dan op
Facebook of in het volgende Fratblad geplaatst. Bij voorbeeld zo’n foto.

Foto oproep
Voor alle (ouders van) leden die al langer bij Fraternitas lopen, hebben wij
ook een belangrijke oproep. Met de komst van de nieuwe website is er
ook het idee gekomen om een digitaal foto-archief te starten.
Mocht u thuis nog foto’s hebben, recent of uit een ver verleden, dan
zouden we die graag willen verzamelen. U kunt hiervoor een email
sturen naar: jonneke@fraternitas.nl. Dit zijn bijvoorbeeld foto’s van een
gewestelijke aspirantendag jaren 70/80:
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Districtsfinale 5e divisie 28 mei 2016
		
De dag begon al vroeg, ik zat in de eerste ronde van de Districtsfinale. We
moesten om 08.45 uur aanwezig zijn.
Ik mocht weer even met mijn oude teamgenoten meedoen. Sinds
de meivakantie ben ik gepromoveerd naar de 4e divisie. Tot aan de
toestelfinale mag ik nog uitkomen in de 5e divisie.
Om 08.45 uur moesten we verzamelen in Amsterdam. Ik was best
zenuwachtig dus had mijn moeder gevraagd op tijd te vertrekken vanuit
Utrecht. Gelukkig waren wij op tijd aanwezig. (08.15 uur waren wij er al)
Samen met mijn teamgenootjes begonnen we aan de warming-up. De
zenuwen werden nu iets minder.
We begonnen met de brug, dit onderdeel ging voor mijn gevoel niet heel
erg goed.
De resultaten werden op grote schermen bijgehouden zodat je precies kon
zien wat je prestaties waren.
Na de eerste ronde brug stond ik op de vierentwintigste plaats. Dit
voorspelde niet veel goeds voor mijn gevoel. Mijn teamgenootjes stonden
allemaal boven mij.
Daarna was de balk aan de beurt. Hier ben ik altijd een beetje zenuwachtig
voor. Het inturnen verliep goed. Gelukkig bleef ik bij de radslag op de balk
staan. Een paar kleine wiebeltjes maar voor de rest ging het goed. De
afsprong salto achterwaarts ging gelukkig ook goed.
Na deze twee onderdelen stond ik op de 14e plaats. Ik dacht toen “dit gaat
geen podium plaats worden”.
Daarna op naar de vloeroefening. Dit is toch wel mijn favoriete onderdeel.
Ik mocht op muziek mijn oefening doen. Dit onderdeel ging heel erg goed.
De jury vond mijn oefening ook heel erg goed want na dit onderdeel stond
ik op de 7e plaats.
Nu kreeg ik toch wel een heel klein beetje hoop dat ik misschien toch nog
5e zou kunnen worden.
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Districtsfinale 5e divisie 28 mei 2016
Als laatste onderdeel mocht ik aantreden voor de sprong. Het inturnen
ging ook heel erg goed. Ik had voor mezelf besloten dat ik de sprong half
in half uit ging maken. De sprong ging heel erg goed. Ik kreeg van de jury
12.100 punt voor de sprong. De 2e sprong ging ook heel erg goed.
Nu was het wachten op de prijsuitreiking. Nu werd ik toch wel een beetje
zenuwachting want ik had zo gehoopt dat ik toch opgeklommen zou zijn
naar de 5e plaats. Nadat de uitslag van de 5e plek niet voor mij was had ik
de hoop opgegeven.
En uiteindelijk hoorde ik bij plaats 2 mijn naam genoemd worden. Wat was
ik blij (vorig jaar was ik nog 22ste geworden bij de Districtsfinale).
Nu op naar de toestelfinale op 18 juni.
Gr. Naomi Gerritse

regiofinale op 16 april 2016
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Agenda
3 juli t/m 21 augustus		
Zomervakantie
8 september			
kledingverkoop, van 19.00 – 20.00 uur in de
				Oranjekapel
9 t/m 11 september		
Jongerenkamp
1 oktober			
start verkoop loten Grote Clubactie
13 oktober			
kledingverkoop, van 19.00 – 20.00 uur in de
				Oranjekapel
15 t/m 23 oktober		
herfstvakantie
10 november			
kledingverkoop, van 19.00 – 20.00 uur in de
				Oranjekapel
… november			springwedstrijden
8 december			
kledingverkoop, van 19.00 – 20.00 uur in de
				Oranjekapel
8 december			
Trekking Grote Clubactie
24 december t/m 8 januari
Kerstvakantie
21 januari			
onderlinge wedstrijden
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Recreantendag in Kortenhoef 11 juni 2016
Na een jurycursus bij Kees en aansluitend bij Marjan en veel oefenen had ik
11 juni de eer om tijdens de recreantendag in Kortenhoef te mogen jureren.
Tijdens de onderlinge wedstrijden in december heb ik al wat ervaring op
mogen doen door te oefenen naast een ervaren jurylid. Maar toch vond
ik het best een beetje spannend. Heb ik de oefeningen per niveau goed in
mijn hoofd zitten, ken ik alle elementen, gaat het straks niet veel te snel
om alles goed te kunnen zien? Maar ook deze wedstrijddag zat ik naast een
ervaren jurylid.
In ronde 1 en 2 heb ik de brug gejureerd. De eerste beoordeling was best
pittig. Het tempo lag hoog. Maar na enkele oefeningen zat ik er lekker in.
Ook dankzij de enthousiaste begeleiding van het medejurylid.
’s Middags was het mijn beurt bij de vloer. Vooral de vijfde ronde had
veel deelnemers. Een goede oefening om ook het verschil te zien in de
prestaties van de deelneemsters en dat verschil te waarderen.
Dit jaar mochten de trainers er voor kiezen om hun deelnemers één
onderdeel te laten plussen (een niveau hoger) en/of één onderdeel te laten
minnen (een niveau lager). Ze krijgen bij het uitvoeren van de oefening
dan een halve punt bonus of aftrek. De trainers gaven dit voor de oefening
aan. Dat vond ik nog wel lastig want je zit dan net in het ritme van een
bepaalde oefening en dan moet je je opeens heel snel voorbereiden op een
afwijkende oefening.
In ronde 5 deed mijn eigen dochter Cathelijne mee. Tussen de te
beoordelen oefeningen door kon ik haar toch nog van heel dichtbij zien
turnen. Maar ik hoefde haar gelukkig niet te beoordelen.
Wat hebben alle jongens, meiden en trainers enorm hun best gedaan! Het
was een ontzettend gezellige en sportieve dag met prachtige prestaties!
En voor wat betreft het jureren……wordt vervolgd! Ik heb de smaak te
pakken.
Sportieve groet Hantzen Duinstra-de Jong
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Recreantendag in Kortenhoef 11 juni 2016
Cathelijne Duinstra (7 jaar):
“Ik vond het heel leuk dat mama ging sjurire maar ik vond het wel jammer
dat ze mij niet sjurire. Ik vond het een leuke dag. Ik heb nivo 4 en ben 6de
geworden. Ik mocht op de brug plussen van Lenny. Ik ben op de brug eerste
geworden. Ik vind de brug leuk. Maar ook de balk en de vloer en de sprong.
De springbaan (funtoestel) was heel leuk”.
Groetjes Cathelijne

3e plaats voor Kabouter Lilly
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Recreantendag in Kortenhoef 11 juni 2016

Svana op de 1e plaats
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Recreantendag in Kortenhoef 11 juni 2016

Joline op de 3e en Roos op de 4e plaats
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Jongerenkamp
Op 9, 10 en 11 september 2016 gaan we weer met Frat op kamp.
Je mag mee als je op 11 september 8 jaar maar nog geen 14 jaar bent.
We gaan ook dit jaar weer naar Austerlitz, vlakbij Zeist.
Op
vrijdagavond mag je gebracht worden tussen 19.15-19.45 (de turnlessen
Jongerenkamp
vervallen die vrijdag). Op zondagmiddag kan je weer worden opgehaald
Op 9, 10 en 11 september 2016 gaan we weer met Frat op kamp.
om
15.00
uur.
mogen vanaf
14.30
Je mag
mee
als Ouders
je op 11 september
8 jaar
maaruur
nogkomen
geen 14kijken.
jaar bent.
De kosten voor het kamp zijn € 60,00.

We gaan ook dit jaar weer naar Austerlitz, vlakbij Zeist.
Op vrijdagavond mag je gebracht worden tussen 19.15-19.45 (de turnlessen vervallen die
Je
had jeOp
al zondagmiddag
in juni moeten
aanmelden,
dusopgehaald
het is niet
er Ouders
nu nogmogen vanaf
vrijdag).
kan
je weer worden
omzeker
15.00of
uur.
14.30is.
uur komen kijken.
plek
De kosten voor het kamp zijn € 60,00.

Maar als jij je nog niet hebt aangemeld en je wilt wel mee, stuur dan snel
een
mail
naar
Lenny
de Heus
(lenny@fraternitas.nl)
Je had
je al
in juni
moeten
aanmelden,
dus het is niet zeker met
of er deze
nu noginformatie.
plek is.
Maar
alsdan
jij jeweten
nog niet
aangemeld
Zij
laat
ofhebt
er nog
plek is.en je wilt wel mee, stuur dan snel een mail naar Lenny d
Heus (lenny@fraternitas.nl) met deze informatie. Zij laat dan weten of er nog plek is.
Naam
Geboorte datum
Leeftijd
Op les bij
Vriendinnetjes die mee gaan
1 nummer in geval van nood
Medicijnen
Dieet, allergie,vegetarisch

Als
er nog
nogplek
plekis is
kun
je het
kampgeld
overmaken
naar
Als er
kun
je het
kampgeld
overmaken
naar NL65INGB0007392384
onder vermelding
van
FRATKAMP,
naam
kind
en
naam
van
je
leiding.
NL65INGB0007392384 onder vermelding van FRATKAMP, naam kind en
naam
van je leiding.
De inschrijving is pas definitief als de betaling binnen is.
Tot inschrijving
ziens in Austerlitz
De
is pas definitief als de betaling binnen is.
Lenny en Hester

Tot ziens in Austerlitz
Lenny en Hester
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Gekke bekken......

de

g

15

Kleurplaat

16
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Er is weer ruimte o
adverteren
Ruim 25 jaar ervaring
n….

DAT KA
GROO

Maar ook iets kleine

Interesse?

Adverteren?

Neem contact op met F

Vraag naar de mogelijkheden en stuur een mail naar:
adverteren@fraternitas.
adverteren@fraternitas.nl

APOTHEEK D.G. BOSW
C. van Steensel vd Aa

Apotheker

Mevr. Drs. C. Groenendijk, Apotheker
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Open:
ma t/m vrij.
08:00 - 17:30 uur

- Homeopathie

- Voor al uw vragen over g
- Wij bezorgen bij u thuis

Heeft u interesse om te adverteren?
Neem
dan contact op met Fraternitas:
Heeft u interesse om te adverteren?

Adverteren?

adverteren@fraternitas.nl

Vraag naar de mogelijkheden en stuur een mail naar:
Neem dan adverteren@fraternitas.nl
contact op met Fraternitas:

Informeer
naar de diverse mogelijkheden waaronder eenmalige
adverteren@fraternitas.nl
advertenties in het blad of op internet (www.fraternitas.nl)
Informeer naar de diverse mogelijkheden waaronder eenmalige
advertenties in het blad of op internet (www.fraternitas.nl)

Zeddeman
Zeddeman &&ZnZn
Schilders-en
interieursbedrijf
Schilders-en interieursbedrijf
de Liesbosch12
12 X
de Liesbosch
X
3439
LCNieuwegein
Nieuwegein
3439
LC

Telefoon

Telefoon
Telefax
Telefax

030-6060203
030-6060203
030-6060036

030-6060036

met een ERKEND SCHILDER bent u beter af

met een ERKEND SCHILDER bent u beter af
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Lief en leed
Op 14 december is Wytze geboren, zoon van Elsemiek
(trainster) en Jeroen Versteegt.

Op 8 maart is Tias geboren, zoon van Mirjam den Uijl
(trainster) en Ferry Sinnige en broertje van Juna.

Op 28 maart is Luc geboren, zoon van Liesbeth
Hetterscheidt (lid damesles) en Bas Delmee.

Alle ouders van harte gefeliciteerd en heel veel geluk en gezondheid
gewenst.
Op 26 maart is Bets Mandersloot overleden. Zij was de echtgenote van
de oud trainer en lid van verdienste Frans Mandersloot.
Op 12 april is Jeannette van Steenis-Kuik (lid van verdienste) op 56 jarige
leeftijd overleden.
Op 7 juni is Tineke van Schaverbeke-Claasen (lid van verdienste) op 70
jarige leeftijd overleden.
Wij wensen de nabestaanden van Bets, Jeannette en Tineke heel veel
sterkte.

Op 17 juni hebben Bapke Roodenburg (trainster) en Mark Slotboom elkaar
het jawoord gegeven.
Wij wensen jullie een heel gelukkig en gezond leven samen.
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Tineke van Schavebeke-Claasen overleden
Ingeschreven als lid op 1 maart 1955. Tineke zat in het
bestuur van 1973 tot 1986. In die periode is Tineke
getrouwd met Jan van Schaverbeke, die toen ook in het
bestuur zat. Zij heeft meer dan 10 jaar de redactie van het
Fratblad gedaan. En dat ging wel helemaal anders dan nu.
•
•
•
•
•

Kopij kwam met de post binnen
Stencilvellen typen (foutloos)
Dan alle vellen stencilen
Dan de pagina’s rapen en het blad nieten en dubbelvouwen
En dan moesten de adressen van de leden er op geschreven
worden.

Het huis van Jan en Tineke stond altijd open voor Fratklussen. Denkend
aan het klaarmaken van lunchpakketten en bijvoorbeeld het typen van de
acceptgirokaarten, ja ja dat ging toen nog handmatig.
Vorig jaar was Tineke 60 jaar lid en dat werd bekroond met een speldje van
de KNGU en een cadeau van Fraternitas.
Tineke kwam niet meer naar wedstrijden kijken, maar volgde Frat nog
steeds op de voet.
Tijdens de Scala Gymnastica 1978 liep Tineke met de oranje bondsvlag.
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Selectiepakjes in de uitverkoop
Van de turnselectiekleding hebben wij nog
enkele pakjes, broekjes en wokkels op
voorraad. Omdat deze selectieleden over
gaan naar Turn4U doen we deze pakjes nu in
Selectiepakjes in de uitverkoop
de uitverkoop. Je kunt de pakjes en broekjes
kopen tijdens onze kledingverkoop. Kijk voor
deVan
data
in de agenda elders
in wij
dit nog
blad.
de turnselectiekleding
hebben
enkele pakjes, broekjes en wokkels op
Turnpakje		
€ 40,00 over gaan naar Turn4U doen we deze pakjes nu in
voorraad. Omdat deze selectieleden
de uitverkoop. Je kunt de pakjes
en broekjes kopen tijdens onze kledingverkoop. Kijk
Broekje			€
25,00
voor de data in de agenda elders in dit blad.
Wokkel			€ 3,00
Turnpakje

€ 40,00

Wokkel

€ 3,00

Wij
hebben nog op€voorraad:
Broekje
25,00
Wij hebben nog op voorraad:
maat

Aantal pakjes

Aantal broekjes

10 (140)
12 (152)
14 (164)
0 (34/XS)
1(36/S)
3 (40)

1
4
3
1
2
1

2

Nieuwe leden welkom
Perla Boelen
Sophia Boughdir
Louise Buit
Daantje den Hartogh
Anna Hooch Antink
Claire Oost
Tara van de Peppel
Juna Snijder
Gilian Wever
Elif Yeni
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1
1

Aantal wokkels
3

Kleding
Trainingen
Voor de trainingen zijn geen speciale kledingeisen. Je moet wel
sportkleding dragen waar je goed in kan bewegen, zonder ritsen en
knopen. Het schoeisel mag niet buiten zijn gedragen en moet een stroeve
zool hebben. Losse haren moeten vast en geen sieraden dragen.
Wedstrijden
Meisjes/dames recreatie: donkerblauw met zilver turnpakje.
Jongen/heren recreatie: donkerblauw turnhemd met een witte korte broek
of witte turnpantalon.
Als Trainingen
je turnschoentjes draagt, moeten die wit zijn, met helemaal witte
Voor de trainingen zijn geen speciale kledingeisen. Je moet wel sportkleding dragen waar je
sokken.
goed in kan bewegen, zonder ritsen en knopen. Het schoeisel mag niet buiten zijn gedragen en
moet een stroeve zool hebben. Losse haren moeten vast en geen sieraden dragen.

Wedstrijden
Kledingverkoop
Meisjes/dames recreatie: donkerblauw met zilver turnpakje.
Turnpakje,
legging,
turnhemd
kortemet
witte
broek
zijn
alleen
te koop
Jongen/heren
recreatie:
donkerblauwen
turnhemd
een witte
korte
broek
of witte
turnpantalon.
bij onze
eigen
verkoop.
Deze
verkoop
is
één
à
twee
keer
per
maand
op
Als je turnschoentjes draagt, moeten die wit zijn, met helemaal witte sokken.
donderdagavond in de Oranjekapel, Amsterdamsestraatweg 441a. Kijk
Kledingverkoop
voor
data en
tijden
in de agenda
op broek
onzezijn
website.
Turnpakje,
legging,
turnhemd
en korte witte
alleen te koop bij onze eigen verkoop.
Deze in
verkoop
is één à twee keer
pergepind
maand opworden,
donderdagavond
in contante
de Oranjekapel,
Er kan
de
Oranjekapel
niet
alleen
betaling is
Amsterdamsestraatweg 441a. Kijk voor data en tijden in de agenda op onze website.
Er kan in de Oranjekapel niet gepind worden, alleen contante betaling is mogelijk!
mogelijk!

Prijzen

128 t/m 164

S t/m L

Turnpakje

€ 46,00

€ 48,50

Korte legging

€ 17,00

€ 18,50

Turnhemd

€ 10,00**

€ 10,00**

Witte korte broek

€ 10,00**

€ 10,00**

Rugtas

€ 11,00

Sporttas

€ 15,00

**AANBIEDING: turnhemd met witte korte broek samen € 17,50!

turnhemd
met
witte korte
broek samen
Op AANBIEDING:
de website kan turnkleding
worden
aangeboden
en gevraagd.
Mail het aanbod of de vraag naar ati@fraternitas.nl.

€ 17,50

Op de website kan turnkleding worden aangeboden en gevraagd.
Mail het aanbod of de vraag naar ati@fraternitas.nl
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Contributie
IBANnummer Fraternitas: NL39RABO0305641212.
De contributie voor 1 uur les per week bedraagt € 37,00 per kwartaal. Daar
komt dan nog de Bondscontributie bij.
Uitleg over de contributies.
• De contributie wordt per kwartaal berekend en geheven.
• De contributie bestaat uit een basisbedrag en een bedrag per kwartier
dat er getraind wordt en daarnaast de bondscontributie.
• De basiscontributie bedraagt € 13,- voor elk lid.
Bedrag per kwartier is € 6,00 voor elk lid.
Bondscontributie:
De bondscontributie (KNGU) wordt per kwartaal met de gewone
contributie geïnd. In 2016 is dat: leden t/m 15 jaar € 5,06/kwartaal; leden
vanaf 16 jaar € 6,18/kwartaal.
Inschrijfgeld:
Inschrijfgeld wordt (eenmalig) bij inschrijving als nieuw lid betaald bij de 1e
te betalen contributie en bedraagt € 7,50.
Incasso:
Indien een lid per factuur wil betalen worden € 2,50 administratiekosten in
rekening gebracht.
U-pas:
Fraternitas biedt korting voor U-pashouders. Kijk voor de huidige regeling
op de site.
Berekenen van de contributie:
Dat kan met het excelbestand wat wij hiervoor hebben gemaakt. Dit staat
op de website; www.fraternitas.nl
Vragen m.b.t. de contributie:
Zijn er toch nog vragen, kijk op de website of stuur de vraag dan naar onze
2e penningmeester Jonneke Kuperus, jonneke@fraternitas.nl.
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Lidmaatschap beëindigen
Leden die in de turnhal Welgelegen trainen kunnen per 1 januari en per 1 juli
opzeggen, met dien verstande dat er een maand opzegtermijn geldt (voor
30 november opzeggen om het lidmaatschap per 1 januari te beëindigen).
Leden die in de gymzalen trainen kunnen per 1 januari, 1 april, 1 juli en 1
oktober. Ook met een opzegtermijn van 1 maand.
OPZEGGEN OP LES IS NIET MOGELIJK
ALLEEN SCHRIFTELIJK, MINSTENS ÉÉN MAAND VOORUIT
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Adressenlijst

Adressenlijst

BESTUUR
Voorzitter:
Ati Dijk
Secretaris:
Janneke Peerdeman
1e penningmeester:
Clasineke Groenendijk
2e penningmeester:
Jonneke Kuperus
Leden:
Joop van Raaij
Brigyt Witteman
Claudia de Groot
Mariëlle van der Meer

voorzitter@fraternitas.nl
secretaris@fraternitas.nl
penningmeester@fraternitas.nl
jonneke@fraternitas.nl
joop@fraternitas.nl
brigyt@fraternitas.nl
claudia@fraternitas.nl
marielle@fraternitas.nl

TRAINERS
Voorzitter:
Marina Luijkx

marina@fraternitas.nl

Leden
Bapke Roodenburg
Dominique Baars
Eddy van der Rijst
Eddy Yarraly
Elsemiek Versteegt
Hester van der Rijst
Lenny de Heus
Mirjam den Uijl
Natascha Baars
Nicky Corthals
Nicky van Steensel v/d Aa
Rien den Uyl
Shanna van Steensel v/d Aa
Rozemarijn Balemans
Ledenadministratie
Ria van Raaij
Redactie Frat-blad
Facebook
Internet
http://www.fraternitas.nl
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bapke@fraternitas.nl
dominique@fraternitas.nl
eddy@fraternitas.nl
eddy.yarraly@fraternitas.nl
elsemiek@fraternitas.nl
hester@fraternitas.nl
lenny@fraternitas.nl
mirjam@fraternitas.nl
natascha@fraternitas.nl
nicky@fraternitas.nl
nickyvansteensel@fraternitas.nl
rien@fraternitas.nl
shanna@fraternitas.nl
rozemarijn@fraternitas.nl
ledenadministratie@fraternitas.nl
030-2436642
kopij@fraternitas.nl
socialmedia@fraternitas.nl
webmaster@fraternitas.nl

Rooster en lestijden vanaf augustus 2016

Lesrooster vanaf augustus 2016
Burgemeester
Maandag:
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.15
Woensdag
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00

Fockema Andreaelaan 9
meisjes en jongens
meisjes
meisjes

4-7 jaar
8-9 jaar
10-14 jaar

Shanna van Steensel van der Aa
Elsemiek Versteegt
Hester van der Rijst

Club-Extra
jongens

4 - 9 jaar
6-10 jaar

Eddy Yarally
Eddy Yarally

Oudekerkstraat 2A (ook: ingang Palmstraat)
Maandag:
17.00-18.00
acro recreatie
vanaf 6 jaar
18.00-19.00
acro wedstrijd
vanaf 6 jaar
Woensdag:
16.45 – 17.45 meisjes
4/5 - 7 jaar
17.45 – 18.45 meisjes
8-10 jaar
Donderdag:
16.30-17.30
meisjes
4/5 - 7 jaar
17.30-18.30
meisjes
8-9 jaar
18.30-19.30
meisjes
10-12 jaar
Vrijdag:
16.15 - 17.15
meisjes
5 - 7 jaar
17.15 - 18.15
meisjes
8 - 9 jaar
18.15 - 19.15
meisjes
10 -14 jaar
Nolenslaan 33
Maandag:
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.15 - 20.15
20.15 - 21.15
Vrijdag:
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.15

Nicky Corthals
Nikcy Corthals
Dominique Baars
Dominique Baars
Shanna van Steensel van der Aa
Shanna van Steensel van der Aa
Shanna van Steensel van der Aa
Bapke Roodenburg
Bapke Roodenburg
Bapke Roodenburg

meisjes
meisjes
Conditieles (dames)
Conditieles (dames)

4/5 – 7 jaar
vanaf 8 jaar
60-85 jaar
35-60 jaar

Lenny
Lenny
Lenny
Lenny

de
de
de
de

Heus
Heus
Heus
Heus

meisjes
meisjes
meisjes
meisjes

6 - 7 jaar
8 - 9 jaar
10 - 11 jaar
vanaf 12 jaar

Lenny
Lenny
Lenny
Lenny

de
de
de
de

Heus
Heus
Heus
Heus

Willibrordusstraat 45 (ingang St. Bonifatiusstraat t/o nr. 17)
Maandag:
17.00 - 18.00
jongens
6 – 9 jaar
Nicky van Steensel van der Aa
18.00 - 19.00
jongens
vanaf 9 jaar Nicky van Steensel van der Aa
Dinsdag:
16.00 - 17.00
meisjes en jongens
4/5 - 6 jaar Natascha Baars
17.00 - 18.00
meisjes
7 - 8 jaar
Natascha Baars
18.00 - 19.15
meisjes
vanaf 9 jaar Natascha Baars
Woensdag:
18.00 - 20.00
acro wedstrijd
vanaf 6 jaar Mirjam den Uijl
Zaterdag:
09.00 - 10.00
acro recreatie
vanaf 6 jaar ?
09.00 – 11.00 acro wedstrijd
vanaf 6 jaar Nikcy Corthals/ Hester Mehagnoul
11.00- 11.30
acro springles
Mirjam den Uijl
11.30- 13.00
acro wedstrijd
vanaf 6 jaar Mirjam den Uijl
TurnzaalWelgelegen-Grebbeberglaan1
Dinsdagen:
21.30 - 23.00
dames
vanaf 16 jaar Rien den Uyl
Donderdag:
19.30 – 21.30 dames
vanaf 16 jaar Rien den Uyl
Woensdag:
20.30 – 22.00 heren
vanaf 14 jaar Eddy van der Rijst

27

Indien onbestelbaar, retour ledenadministratie:
Zijlsterraklaan 44
3544 SV Utrecht

