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Verenigingsorgaan van de 
Utrechtse Christelijke 

Vereniging voor 
lichamelijke oefening 

Fraternitas, 
opgericht 6 mei 1893, 

aangesloten bij de KNGU, 
onderscheiden met de 
Koninklijke Erepenning.

Wanneer dit blad bij je op de mat 
ligt, gaan we alweer hard richting 
het nieuwe jaar. Dan is de gezellige 
tijd van Sinterklaas en Kerst alweer 
(bijna) voorbij en kijken we uit 
naar de onderlinge wedstrijden die 
we zullen houden op 21 januari 
2017. Voor het eerst is dit seizoen 
de wedstrijd in januari en niet in 
december. Dat kon, omdat we 
nu geen rekening hoefden te 
houden met wedstrijden van de 
selectieleden. Die zijn afgelopen 
zomer namelijk allemaal lid 
geworden van Turn4U.

Maar eerst kijken we nog 
even terug naar de afgelopen 
maanden. Eind oktober deden 
we met tien teams mee aan de 
springwedstrijden in Woerden. 
Een gezellige wedstrijd met veel 
mooie resultaten, waarvan elders
in dit blad een verslag.

Op 26 november kwamen 
Sinterklaas en vier Pieten 
Fraternitas met een bezoek 
vereren. Zo’n zestig kinderen van 
4 tot 8 jaar studeerden een dans 
in voor de Sint en vertoonden 
allerlei pieten-kunsten in het stie-
sta-stoombootspel. Ook daarover 
verderop in dit blad meer.

Nog eerder 
daarvoor, 
begin oktober, 
was de Grote Clubactie weer van 
start gegaan. Natuurlijk hebben 
jullie allemaal weer fanatiek loten 
verkocht. Eind november sloot de 
verkoopperiode en stond de teller 
voor ons op 1337 verkochte loten. 
Dat is iets minder dan voorgaande 
jaren, maar toch een mooi 
resultaat. Bedankt voor jullie inzet!

Verder vragen we in dit blad een 
nieuwe voorzitter, omdat Ati stopt 
per aankomende jaarvergadering 
in april. Ben jij of ken jij de juiste 
persoon, meld je aan bij Ati (ati@
fraternitas.nl). Ook zijn we nog 
op zoek naar mensen voor de 
jubileumcommissie in verband 
met het 125-jarig bestaan van 
Fraternitas in 2018.

Rest mij nog jullie fijne feestdagen 
en een Gelukkig Nieuwjaar te 
wensen. 

Tot volgend jaar!

Janneke Peerdeman,
secretaris

Van het bestuur

2 3

26 Rooster en lestijden

20 Nieuwe leden



Wij zijn hard op zoek naar nieuwe 
train(st)ers en assistenten!
Ben jij of weet je iemand die op 
verschillende locaties te Utrecht 
lessen zou willen verzorgen voor 
meisjes? Lees dan verder.  

Wat verwachten we van je:

• Zelfstandig kunnen lesgeven en 
(enige) ervaring met lesgeven; 

• Inzet en voorbereiding van de 
lessen;

• Inzet voor verschillende 
activiteiten die de vereniging 
organiseert;

• In bezit van een KSS 2 of 3 
diploma, of een vergelijkbaar 
diploma.  

Wat bieden wij je: 

• Een leuke actieve vereniging 
met een divers team en leuke 
uitdagingen en activiteiten;

• Een leuke vergoeding, 
afhankelijk van de opleiding; 

• In combinatie met het 
lesgeven geven wij financiële 
ondersteuning voor het 
behalen van diploma’s en 
licenties. 

Voor meer informatie en sollici-
taties kun je terecht bij Natascha 
Baars via natascha@fraternitas.nl  
of 06-57883491.

Opleiding tot assistenttrainer 
(KSS2) bestaat uit 9 lesdagen van  
4 uur. Daarnaast moet je 
opdrachten doen bij de vereniging. 
Om je diploma te halen moet 
je op de 4e en de 8e dag een 
theorietoets doen en op de 5e en 
de 9e dag 3 lesjes geven.

Fraternitas wil voor jou deze 
opleiding betalen. Het enige dat 
wij er voor terugvragen is dat je 
minimaal één jaar assisteert bij één 
of meerdere lessen.

Na KSS2 kun je de opleiding trainer 
niveau 3 (KSS3) gaan doen. Deze 
opleiding bestaat uit 11 lesdagen 
van 5 uur en daarnaast opdrachten 
die je bij de vereniging moet doen.
Ook deze opleiding wil Fraternitas 
voor je betalen. Daarvoor moet 
je dan wel 3 jaar bij ons blijven 
lesgeven.

Heb je interesse voor één van deze 
opleidingen neem dan ook contact 
op met Natascha Baars.
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Oproep trainers
Voorzitter, iets voor jou?

We zoeken een bij de vereniging betrokken bestuurder, die samen met 
de andere 7 bestuursleden, trainers en vrijwilligers, verder vorm wil geven 
aan de ambities en de toekomst van onze vereniging. 

Natuurlijk is het altijd beter om iemand persoonlijk te vragen, maar helaas 
kennen wij niet alle (ouders van) leden en weten wij dus ook niet wie 
geschikt is voor deze functie en wie daar tijd voor heeft. 

Heb jij er zelf geen tijd voor, maar weet je wel iemand anders die jij  
geschikt vindt en waarvan je denkt dat die wel tijd heeft, meld dat dan  
bij mij. Wij kunnen dan contact met die persoon opnemen.

Aan wie denken wij: 

• Iemand die bestuurlijke en/of 
leidinggevende ervaring heeft;

• Beschikt over goede  
communicatieve vaardigheden;

• Doortastend is;
• Woonachtig in Utrecht of  

omgeving;
• Kan delegeren;
• Een gymnastiekhart heeft.

Wat zijn zoal de taken: 

• Voorbereiden en leiden van 
de bestuursvergaderingen 
(maandelijks), gecombineerde 
(bestuur en trainers) vergade-
ringen (ca. 2 maal per jaar) en 
de ALV (jaarlijks).  

De secretaris stelt de agenda 
van deze vergaderingen op.

• De voorzitter (of één van de 
andere bestuursleden) gaat 
naar de ALV van het rayon De 
Vechtstreek en van de VSU.

• Bij aktiviteiten van Fraternitas, 
bv uitvoeringen en wedstrijden, 
verzorgt de voorzitter de  
opening, sluiting, of een andere 
representatieve taak, bijvoor-
beeld de prijsuitreiking.

• De voorzitter is eindverant-
woordelijk voor de inhoud van 
het Fratblad.

• De voorzitter bemiddelt indien 
nodig bij meningsverschillen 
tussen trainers, tussen vrijwil-
ligers en tussen (ouders van) 
leden en vrijwilligers.

Ik hoop dat mijn mailbox helemaal 
volstroomt met aanmeldingen!

Ati Dijk 
voorzitter@fraternitas.nl
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Voorzitter gezocht



In 2018 bestaat Fraternitas 125 jaar.
Wie wil ons helpen met de organi-
satie van dit jubileum?

Dat willen we groots vieren, dus 
wordt er voor de organisatie een 
jubileumcommissie gevormd. 

Misschien heb je de vorige oproep 
gemist of was het er nog even bij 
ingeschoten om te reageren? We 
zijn nog hard op zoek naar mensen 
die onze jubileumcommissie willen 
komen versterken, ook al is het 
maar voor één taak(je). 

Denk je bij een van onderstaande 
woorden: ‘daar kan ik wel wat 
mee’, of heb je zelf ideeën, meld je 
dan meteen aan via  
secretaris@fraternitas.nl. 

Het maakt niet uit of je veel of  
weinig kunt doen, alle beetjes  
helpen en alle hulp is welkom!

125 jarig jubileum

Oude foto’s gezocht!

Voor alle (ouders van) leden die al 
langer bij Fraternitas lopen, heb-
ben wij een belangrijke oproep. 
Met ons 125 jarig jubileum in het 
zicht willen wij een digitaal foto- 
archief gaan maken. 

Mocht u thuis nog foto’s hebben, 
recent of uit een ver verleden, dan 
zouden we die graag willen verza-
melen. U kunt hiervoor een email 
sturen naar mij (jonneke@fraterni-
tas.nl). Uiteraard kunnen wij langs 
komen om de foto’s over te zetten. 

Met het volgende lustrum hopen 
wij met uw hulp een mooi foto-
archief te hebben opgebouwd. 
Om inspiratie op te doen hiernaast 
wat voorbeelden.

boven: 
uitvoering in 1973
rechts: 
training in  
Haarlem 1995
rechtsonder: 
ringoefening  
in 1973
onder:  
prijs voor acrogym  
in 1992
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24 dec t/m 8 jan
12 januari

21 januari
9 februari

25 februari
25 feb t/m 5 maart

9 maart

12 april

- kerstvakantie
-  kledingverkoop van 19.00 - 20.00 uur in de 
 Oranjekapel
-  onderlinge wedstrijden in Galgenwaard
-  kledingverkoop van 19.00 - 20.00 uur in de   
 Oranjekapel
-  inleveren kopij Fratblad (kopij@fraternitas.nl)
-  voorjaarsvakantie
- kledingverkoop van 19.00 - 20.00 uur in de   
 Oranjekapel
- jaarlijkse algemene ledenvergadering    
 (Bethelkerk)

Agenda
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De springwedstrijden van 
29 oktober 2016

Als klein meisje mocht ik al mee 
doen aan de springwedstrijden. 
We hadden dan altijd eerst voor-
wedstrijden. Op een zaterdag-
ochtend kwamen alle deelnemers 
van Fraternitas turnen en werd er 
geselecteerd. Er mochten maar een 
bepaald aantal groepjes meedoen 
en Fraternitas is altijd zo’n grote 
vereniging geweest dat we moes-
ten selecteren. Ook nu mogen er 
nog maar 4 groepjes per niveau 
worden ingeschreven per vereni-
ging. 

De afgelopen tien jaar zijn Hester, 
Annemiek en Lenny ieder jaar met 

hun meiden naar Woerden  
gegaan om deel 
te nemen aan de 
leukste wedstrijden 
van het jaar. Vorig jaar 
was Lenny daar alleen 
met 5 groepen, alle-
maal in een andere  
categorie. Dat moest dit jaar 
anders. En met succes kreeg ik 
de nieuwe leiding mee naar de 
wedstrijden: Dominique, Elsemiek, 
Hester, Lenny, Natascha en  
Shanna leverden allemaal leden  
aan. En toen ging het bijna mis.....
we schreven plots 5 groepen in op 
hetzelfde niveau..... 

Snel een briefje geschreven naar 
de organisatie, maar zij vonden 
het geen probleem. Ongeveer 8 
jaar geleden streden er soms wel 
25 groepjes voor dezelfde prijs, 
tegenwoordig zijn we blij als er 10 
tegenstanders zijn, want winnen 
van jezelf is niet zo’n geweldige 
prestatie. Maar deze vijf groepjes 

JUMP!waren dus wel 
concurrenten 
van elkaar. 
Naast deze 5 
groepjes in 

de jeugd E categorie 
hadden we ook 4 groepjes in de 
junior E en 1 groepje in de jeugd D. 
Ook de junioren waren dus concur-
renten van elkaar. Het werd weer 
een leuke dag. 

Een lange zit voor de ouders, maar 
de kinderen mogen 6 keer in actie 
komen. Drie keer inturnen op 
het toestel, dan staan er rijen van 
ongeveer 40 kinderen bij een toe-
stel, omdat de 5 of 6 groepjes die 
op hetzelfde toestel de komende 
wedstrijd gaan doen even mogen 
wennen. Na tien minuten gaat de 
wedstrijd verder en moet je als 
groep op je beurt wachten. 

En dan is het knallen. Soms vergeet 
iemand welke sprong er aan de 
beurt is, maar zulke foutjes tellen 
bijna niet in een groep. 
Frat gaat in een razend tempo over 
het toestel, want dan krijg je extra 
punten en de jury kan de fouten 
niet bijhouden ;-) .

Bij de prijsuitreiking is goed te zien 
dat wij een grote vereniging zijn, 
een derde van de leden staat in het 
Fraternitas blauw, een heel mooi 
gezicht! En als we dan ook nog  
met 16 bekers naar huis gaan, dan 
zijn we allemaal zeer tevreden.  
Ik heb genoten van deze dag en 
zeg: Volgend jaar doen we weer 
mee!    

Lenny
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Dit jaar dacht ik ‘ja daar ga ik aan 
meedoen met mijn meiden!’. Elk 
jaar hoor ik Lenny hoe enthousiast 
ze erover is en dat wilde ik ook 
eens meemaken.

Met veel enthousiasme heb ik 
tijdens de lessen hard geoefend 
met de meiden. We hebben sa-
men angsten overwonnen, nieuwe 
sprongen geoefend en vooral veel 
gelachen en plezier gehad.  
Want zo’n spreidsprong over een 
kast, met een persoon erop... 
hmmm dat is best spannend hoor! 

En oefenen hoe je je moet presen-
teren aan de jury is ook nog een 
hele opgave als je dat met een 
groep moet doen :).

Met twee teams ging ik die dag op 
naar Woerden. Ze waren er alle-
maal klaar voor en wauw, wat een 
prachtig resultaat hebben ze neer-
gezet. Op de springwedstrijd krijg 
je per onderdeel dat je mee doet 
een prijs als je bij de top drie zit.
Eerst was het ene team aan de 
beurt tijdens de prijsuitreiking.  
Een tweede plaats op de trampo-
line! Yess wat waren we blij, om 
vervolgens te horen dat ze ook  
nog een derde plaats op de lange 
mat hebben gewonnen. 
Super gedaan kanjers!

Daarna was het tweede team aan de beurt voor de 
prijsuitreiking. Hier werd de spanning wel opge-
bouwd, de andere meiden hadden natuurlijk al twee 
bekers in de wacht gesleept. Maar ja hoor, het kon 
nog mooier. Deze meiden wonnen een eerste plaats 
op de trampoline, een tweede plaats op het onder-
deel kast en een derde plaats op de lange mat! 

Ik was en ben nog steeds zo trots op ze & volgend 
jaar zijn we er zeker weer bij!

Groetjes Natascha
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Sonja bedankt!

Herenbrug en ringenstel

Conditielessen voor dames

14 15

In ons vorige blad zochten wij naar 
een nieuwe vrijwilliger voor de 
opmaak van ons Fratblad. 
Gelukkig heeft Esther van Dijk zich 
aangemeld en heeft Sonja de Hair 
inmiddels het stokje overgedragen 
aan haar. Dit blad komt dus al uit 
handen van Esther. 

Sonja bedankt! 
voor de 16 bladen die jij hebt  
gemaakt (2012 t/m 2016). 

Onze oude herenbrug en ringen- 
stel zijn verhuisd naar Curaçao.
Nadat wij onze brug en ringen-
stel op marktplaats te koop had-
den aangeboden reageerde oud 
KNCGV-lid Wil de Gids. Hij wilde 
graag deze toestellen overnemen 
voor de vereniging Animo die zijn 
dochter op Curacao heeft opge-
richt.

Hij heeft de toestellen opgehaald 
vanuit sporthal Galgenwaard en 
heeft gezorgd dat het per boot 
naar Curaçao ging. Inmiddels is de 
brug daar in gebruik genomen, 
met onze sticker er nog op.
Kijk voor meer informatie op hun 
Facebook pagina https://www. 
facebook.com/AnimoCuracao.

Heeft u ook zin om eens van 
de bank af te komen en in een 
gezellige groep samen te 
bewegen? Kom dan op maandag-
avond naar de Nolenslaan. 

Van 19.15 uur tot 20.15 uur voor 
dames vanaf 65 jaar (misschien een 
leuke tip voor oma?) 

Van 20.15 uur tot 21.15 uur voor 
dames van ongeveer 35-65 jaar. 

Deze laatste groep heeft het zo 
gezellig dat zij, wanneer de les niet 
doorgaat, samen afspreken om 
buiten te sporten! 
  
Groetjes, Lenny 

de groep 35+

de groep 65+



Sinterklaasfeest 2016
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Zaterdag 26 november 
2016 was het weer 
zover. Om 13.40 uur 
kwamen de eerste  
kinderen al aan om 
ook dit jaar weer 
samen met trainers, 
bestuursleden en 

assistenten een fantastisch 
sinterklaasfeest te vieren in de 
gymzaal aan de Wevelaan. 

Gespannen en blije gezichtjes 
gingen de gymzaal of school bin-
nen. Een sinterklaasfeest zonder 
Sinterklaas en pieten is natuurlijk 
geen echt sinterklaasfeest. Daarom 

waren we natuurlijk 
weer heel blij dat 
Sinterklaas ons al in 
oktober had laten 
weten dat hij ook 
dit jaar weer even 
tijd had om met een 
aantal pieten langs te komen.

Om klokslag 14.00 uur verschenen 
de eerste pieten al in de gymzaal 
en de schoollokalen. De pieten 
hebben samen met de kinderen 
hard geoefend aan de dansjes 
en de kinderen geholpen met de 
kunstjes in het stie-sta-stoomboot-
spel zoals daken klimmen, pakjes 
gooien, via touwen tegen een 
valmatmuur opklimmen, trampo- 
linespringen en kunstjes laten zien, 
gekke gezichten foto maken, toren 
maken van grote blokken, ping-
pongen en natuurlijk wedstrijdje 

doen in de jute zakken 
met de pieten. Teveel om 

op te noemen.

Daarna even tijd voor een 
kleine pauze, lekker wat 

eten en drinken en dan 
maar zingen met Annemiek. 

Nog maar wat zingen, wat 
harder zingen en hopen dat 

Sinterklaas echt wel langs gaat 
komen???

En jawel hoor, daar was de Sint 
dan. Er stond een prachtig  
versierde stoel voor de Sint klaar.  
De pieten strooiden natuurlijk  
weer met heerlijke pepernoten.

De ene helft van de groep kinde-
ren had hard geoefend met juf 
Dominique en de andere helft 

met juf Shanna om een dansje in 
te studeren om deze aan Sinter-
klaas te laten zien. Wat heeft de 
Sint genoten van jullie optredens 
(hebben jullie ook gezien dat hij op 
zijn stoel zat mee te dansen en te 

bewegen!). Zelfs de pieten hadden 
een speciaal dansje voor de Sint in-
gestudeerd en de kinderen hebben 
met z’n allen mee kunnen dansen.

Een mooie afsluiting van een super 
feest. Of was het toch het  
cadeautje dat Sinterklaas aan het 
eind door zijn pieten heeft  
afgegeven? Om 15.50 uur was het 
weer tijd om afscheid te nemen  
van Sinterklaas maar hij heeft be-
loofd dat hij er volgend jaar zeker 
weer bij is!

Vervolg volgende pagina >>



Een feest organiseren kunnen wij 
als commissie niet alleen, daarom 
zijn Natascha en ik blij dat er dit 
jaar weer zoveel vrijwilligers  
(o.a. trainers, bestuursleden,  
assistenten en oud-leden van  
Frat) aanwezig waren om er voor  
te zorgen dat dit feest voor de  
kinderen weer een enorm succes  
is geworden. 

Allemaal bedankt voor jullie inzet 
deze middag!

Cisca den Uijl

1918

Kleuren en zoeken

De redactie van het Fratblad 
wenst iedereen

Fijne kerst
 en een 

gelukkig 2017



Ceyda Akdeniz
Rosanne van Aken
Jaylin Ansems
Deirdre Bader
Fenne Bader
Babise van Berkel
Mariëtte van 
Beusekom
Savina Boutwell
Meike van der Burg
Marie van der Coelen
Anna Cremers
Roos van Dijk
Rosa van Doesburg
Tomus van Emden
Erin Gerber
Maud Glasbergen
Mila Gligoor
Fleur Grunder
Laurine Grunder
Sophie Grunder

Anna de Haan
Emma Harris
Moniek Hermans
Nynke Hessing
Nola Hoogenwind 
Imre de Jager
Fabian de Jonge
Eleanor Jozak
Arine Jongebreur
Sam Klaassen
Tess Koelemij
Flavia van der Laag
Maureen Lak
Vera Loots
Felien Los
Juul Maat
Emma Marti Audi
Una van Melle
Linn Moestaredjo
Quirine  Monking
Nele Muijselaar

Marina Nicolai
Janna Pelgrom
Sophie Ribbers
Lotte Rood
Bram van de Ruit
Sven van de Ruit
Alisha Serena
Taylor Shire
Emma Sluimer
Malu Smeets
Elisa Stuivenwold
Sara Tegelaar
Mila Timmers
Sofia Tsog
Lotte Visser
Ninthe de Vries
Floortje van der Werf
Sophia Xu
Feline van Zijl

Nieuwe leden
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Mevr. Drs. C. Groenendijk, Apotheker

Sietske komt weer eens te laat op school  

en de juf vraagt waarom. Sietske  

antwoordt ‘Ik droomde over turnen juf’.  

Zegt de juf ‘maar dat is geen excuus om te 

laat te komen’. ‘Jawel’, zegt ze, ‘want ik  

was van de brug gevallen en moest naar  

het ziekenhuis’.

Wist je dat turntoestellen steeds hoger 

worden? In mei 2002 is besloten om 

zowel de ringen, de herenbrug als de 

rekstok met 5 centimeter te verhogen. 

Mensen worden namelijk alsmaar langer 

en de toestellen moeten dus volgen.

Zorg dat je altijd goed 
opwarmt voor je begint 
met sporten. Zo voorkom 
je blessures!

Heb je ook een mop, een 
tip, een weetje of een 
vraag? Grappige foto? 
Of wil je gewoon iets 
leuks melden? We horen 
het graag! Mail naar 
kopij@fraternitas.nl.

Mop

Weetje

Tip

Antwoord: Sprong en Vloer
Zie jij wat dit is?

Antwoord: springplank

KIDS!

?
!

#

@

Op de Olympische Spelen zijn de onder- 
delen voor het damesturnen en het  
herenturnen verschillend. Welke twee 
onderdelen zijn wel hetzelfde en worden 
zowel door de dames als de heren gedaan?  

Quizvraag



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 bassisbedrag 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 over 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. 

Contributrie
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Kleding
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Trainingen
Voor de trainingen zijn geen spe- 
ciale 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: donker-
blauw met zilver turnpakje.
Jongen/heren recreatie: donker-
blauw turnhemd met een witte 
korte broek of witte turnpantalon. 
Als je turnschoentjes draagt,  
moeten die wit zijn, met helemaal 
witte sokken.

Prijzen 128 t/m 164 S t/m L

Turnpakje € 46 € 48,50

Korte legging € 17 € 18,50

Turnhemd € 10* € 10*

Witte korte broek € 10* € 10*

Rugtas € 11

Sporttas € 15

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

Kledingverkoop
Turnpakje, legging, turnhemd en 
korte witte broek zijn alleen te 
koop bij onze eigen verkoop. Deze 
verkoop is één à twee keer per 
maand op donderdagavond in de 
Oranjekapel, Amsterdamsestraat-
weg 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!

Op de website kan (gebruikte) turnkleding worden aangeboden en 
gevraagd. Mail het aanbod of de vraag naar ati@fraternitas.nl.



Bestuur

Voorzitter Ati Dijk  voorzitter@fraternitas.nl
  tel 06 44 45 03 26
Secretaris Janneke Peerdeman  secretaris@fraternitas.nl
  tel 06 43 16 60 65 (na 18.00 uur) 
1e penningmeester Clasineke Groenendijk  penningmeester@fraternitas.nl
  tel 030 252 25 70
2e penningmeester Jonneke Kuperus  jonneke@fraternitas.nl

Leden:
Joop van Raaij  joop@fraternitas.nl
Brigyt Witteman  brigyt@fraternitas.nl
Claudia de Groot  claudia@fraternitas.nl
Mariëlle van der Meer  marielle@fraternitas.nl

Trainers

Voorzitter
Marina Luijkx   marina@fraternitas.nl 

Leden
Amber Klinkenberg  amber@fraternitas.nl
Bapke Roodenburg   bapke@fraternitas.nl 
Dominique Baars  dominique@fraternitas.nl 
Eddy van der Rijst  eddy@fraternitas.nl 
Eddy Yarraly  eddy.yarraly@fraternitas.nl 
Elsemiek Versteegt  elsemiek@fraternitas.nl 
Hester Mehagnoul   hester.mehagnoul@fraternitas.nl
Hester van der Rijst   hester@fraternitas.nl 
Lenny de Heus   lenny@fraternitas.nl
Mirjam den Uijl   mirjam@fraternitas.nl 
Natascha Baars   natascha@fraternitas.nl  
Nicky Corthals  nicky@fraternitas.nl 
Nicky van Steensel v/d Aa  nickyvansteensel@fraternitas.nl
Rien den Uyl  rien@fraternitas.nl  
Shanna van Steensel v/d Aa  shanna@fraternitas.nl  

Ledenadministratie

Ria van Raaij  ledenadministratie@fraternitas.nl
  tel 030 243 66 42
Redactie Frat-blad  kopij@fraternitas.nl
Beheer Facebook  socialmedia@fraternitas.nl
Internet http://www.fraternitas.nl  webmaster@fraternitas.nl 

Adressen

24

Zeddeman & Zn
Schilders-en interieursbedrijf
de Liesbosch 12 X
3439 LC Nieuwegein

Telefoon 030-6060203
Telefax 030-6060036

met een ERKEND SCHILDER bent u beter af

Heeft u interesse om te adverteren?

Neem dan contact op met Fraternitas: 

adverteren@fraternitas.nl

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

Ruim 25 jaar ervaring
n….

APOTHEEK   D.G.   BOSWIJK
C. van Steensel vd Aa     Apotheker

Twijnstraat 28  - Utrecht  -  telefoon  030 – 2310506  - fax  030 – 2311353

Open:
ma t/m vrij.
08:00 - 17:30 uur

- Homeopathie

- Voor al uw vragen over geneesmiddelen

- Wij bezorgen bij u thuis

Er is weer ruimte om te 
adverteren

DAT KAN 
GROOT

Maar ook iets kleiner….

Interesse?

Neem contact op met Fraternitas:

adverteren@fraternitas.nl

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 opzeggen. Ook met een opzegtermijn van 1 maand.

OPZEGGEN OP LES IS NIET MOGELIJK 
ALLEEN SCHRIFTELIJK, MINSTENS ÉÉN MAAND VOORUIT
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Burgemeester Fockema Andrealaan 9 zaal 1

Maandag: 

17.00 - 18.00 uur meisjes en jongens 4 - 7 jaar  Shanna van Steensel van der Aa  

18.00 - 19.00 uur meisjes 8-9  jaar Elsemiek Versteegt  - tijdelijk 

  Shanna van Steensel van der Aa

19.00 - 20.15 uur meisjes 10-14 jaar Hester van der Rijst - tijdelijk 

  Shanna van Steensel van der Aa  

Woensdag 

17.00 - 18.00 uur Club-Extra 4 - 9 jaar Eddy Yarally

18.00 - 19.00 uur jongens 6-10 jaar Eddy Yarally

Oudekerkstraat 2A (ook: ingang Palmstraat)

Maandag:

17.00-18.00 uur acro recreatie vanaf 6 jaar Nicky Corthals

18.00-19.00 uur acro wedstrijd vanaf 6 jaar Nikcy Corthals   

Woensdag:

16.45 – 17.45 uur meisjes 5 - 7 jaar Dominique Baars

17.45 – 18.45 uur meisjes 8-10 jaar Dominique Baars

Donderdag: 

16.30-17.30 uur meisjes en jongens 4 - 7 jaar Shanna van Steensel van der Aa 

17.30-18.30 uur meisjes 8-9   jaar Shanna van Steensel van der Aa 

18.30-19.30 uur meisjes 10-12  jaar Shanna van Steensel van der Aa 

Vrijdag: 

16.15 - 17.15 uur meisjes 5 - 7 jaar Bapke Roodenburg

17.15 - 18.15 uur meisjes 8 - 9 jaar Bapke Roodenburg

18.15 - 19.15 uur meisjes 10 -14 jaar Bapke Roodenburg

Nolenslaan 33

Maandag:

17.00 - 18.00 uur meisjes 4 – 7 jaar tijdelijk Elsemiek Versteegt

18.00 - 19.00 uur meisjes vanaf 8 jaar tijdelijk Elsemiek Versteegt

19.15 - 20.15 uur Conditieles (dames) 65-85 jaar Lenny de Heus

20.15 - 21.15 uur Conditieles (dames) 35-65 jaar Lenny de Heus

Rooster en lestijden
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Vrijdag:

16.00 - 17.00 uur meisjes 6 - 7 jaar Dominique Baars

17.00 - 18.00 uur meisjes 8 - 9 jaar Dominique Baars

18.00 - 19.00 uur meisjes 10 - 11 jaar Lenny de Heus 

19.00 - 20.15 uur meisjes vanaf 12 jaar Lenny de Heus

Willibrordusstraat 45 (ingang St. Bonifatiusstraat t/o nr. 17)

Maandag:

17.00 - 18.00 uur jongens 6 – 9 jaar Nicky van Steensel van der Aa - tijdelijk 

  Amber Klinkenberg 

18.00 - 19.00 uur jongens vanaf 9 jaar Nicky van Steensel van der Aa - tijdelijk 

  Amber Klinkenberg

Dinsdag:

16.00 - 17.00 uur meisjes en jongens 4 - 6 jaar Natascha Baars

17.00 - 18.00 uur meisjes 7 - 8 jaar Natascha Baars

18.00 - 19.15 uur meisjes vanaf 9 jaar   Natascha Baars

Woensdag:

18.00 - 20.00 uur acro  wedstrijd vanaf 6 jaar Mirjam den Uijl

Zaterdag:

09.00 - 10.00 uur acro recreatie vanaf 6+ jaar Nicky Corthals  

09.00 - 11.00 uur acro wedstrijd vanaf 6 jaar Hester Mehagnoul

11.00 - 11.30 uur acro springles Mirjam den Uijl

11.30 - 13.00 uur acro  wedstrijd vanaf 6 jaar Mirjam den Uijl

Turnzaal Welgelegen-Grebbeberglaan1

Dinsdag:

21.30 - 23.00 uur dames vanaf 16 jaar Rien den Uyl

Donderdag:

20.30-22.00 uur dames vanaf 16 jaar Rien den Uyl

Woensdag:

20.30 – 22.00 uur heren vanaf 14 jaar  Eddy van der Rijst
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Indien onbestelbaar, retour ledenadministratie:
Zijlsterraklaan 44 
3544 SV Utrecht


