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Van het bestuur
Seizoen 2014/2015 is al weer voorbij
Het lijkt net geleden dat we aan dit seizoen begonnen. Maar er is ook
wel weer heel erg veel gebeurd. Eerst het jongerenkamp in een, voor
ons, nieuw kamphuis. Leden hebben weer loten van de Grote Club Actie
verkocht.
Sinterklaas en de Pieten hebben ons bezocht. Tijdens de onderlinge
wedstrijden hebben veel leden op alle niveaus meegedaan. Trainers
hebben (helaas) besloten dat zij met ingang van het nieuwe seizoen gaan
stoppen (hierover meer in het volgende blad).
We zijn druk op zoek (geweest) naar nieuwe trainers. De selectieleden van
de acrogym zijn dit seizoen in het nieuw gestoken en zij hebben in hun zaal
nieuwe matten gekregen omdat de oude maten door waterschade niet
meer bruikbaar waren.
Onze leden hebben succesvol aan wedstrijden meegedaan en de trainers
hebben hen daarbij vol enthousiasme begeleid. De leden van Lenny de
Heus zijn weer terug naar de Nolenslaan waar zij gebruik maken van de
nieuwe zaal. Er waren blije en nare gebeurtenissen. Er is hard gewerkt naar
de nieuwe opzet van de selectietrainingen in de turnhal. En dan ben ik
waarschijnlijk nog heel veel dingen vergeten.
Alle leden en vrijwilligers wil ik bedanken voor hun inzet.
Het bestuur wenst iedereen een fijne (welverdiende)
vakantie.
Maandag 24 augustus gaan de lessen veer van start.
Ati Dijk
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Lidmaatschap beëindigen
Lidmaatschap beëindigen:
Leden die in de turnhal Welgelegen trainen kunnen per 01 januari en 01 juli
opzeggen met dien verstande dat er een maand opzegtermijn geldt. (dat
wil zeggen dat er voor 30 november opgezegd dient te zijn ingaande 1
januari).
Leden die in de gymzalen trainen kunnen per 01 januari, 01 april, 01 juli en
01 oktober opzeggen met dien verstande dat er een maand opzegtermijn
geldt. (dat wil zeggen dat er voor 30 november opgezegd dient te zijn
ingaande 1 januari)
OPZEGGEN OP LES IS NIET MOGELIJK
ALLEEN SCHRIFTELIJK, MINSTENS ÉÉN MAAND VOORUIT
Bericht over het beëindigen van het lidmaatschap, verhuisbericht en de
kopie van de U-pas kunnen gestuurd worden naar:
Ledenadministratie Fraternitas
Ria van Raaij
Zijlsterraklaan 44
3544 SV Utrecht
of via e-mail naar:
ledenadministratie@fraternitas.nl
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De Wereld Gymnastrada 2015
Eén keer in de vier jaar nemen
zo’n 22.000 gymsporters uit
meer dan 40 landen deel aan dit
grootste sportevenement ter
wereld.
De Wereld Gymnastrada brengt
jong en oud bij elkaar, maar ook topsport en breedtesport, jazzdans
en toestelturnen, acrogym en trampolinespringen, free running en
wall jumping, kortom iedereen en alles die betrokken is bij gymnastiek,
springen, dans en turnen.
Zaterdag 11 juli vertrekken de deelnemers aan deze Wereld Gymnastrada
naar Helsinki. Van Fraternitas gaan Janneke Peerdeman, Marja den Uijl en
Ati Dijk. Zij zullen daar meedoen aan de KNGU demo.
Zaterdag 7 juni was de try out in Apeldoorn, waar ook de kledingpakketten
uitgedeeld werden.
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Clubheld van de Gemeente Utrecht
Carlien den Uijl is door het stemmen van heel veel
leden clubheld van de amateursport in gemeente
Utrecht geworden.
Alle leden die gestemd hebben, hartelijk dank.
En Carlien, van harte gefeliciteerd!!!!!!!!!!!!

‘Annette van harte gefeliciteerd’
Annet de Groot is geslaagd voor haar jury brevet dames TD2. Vanaf nu kan
zij ook de keuze oefenstof jureren en ons jurykorps versterken bij de keuze
wedstrijden. Fijn hoor.
Annet Gefeliciteerd.
Marja den Uijl (voorzitter trainers)

Jubilarissen

Van links naar rechts: Shanna van Steensel van der Aa (12,5 jaar lid), Hanke van Geffen (12,5 jr lid),
Manon Witteman (12,5 jr lid), Carlien den Uijl (25 jr lid), Cisca den Uyl (40 jr lid), Nel Grobben (40 jr lid),
Joost van der Meer (50 jr lid), Tineke van Schaverbeke (60 jr lid) en Joop Karmelink (75 jr lid).
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Even voorstellen....,
Bij deze wil ik mij graag even voorstellen.
Ik ben Mariëlle van der Meer, sinds kort algemeen bestuurlid van
Fraternitas. Vanaf mijn 3e jaar turn ik al bij Frat en ik train nog steeds
twee keer in de week bij het damesuur van Rien. Daarnaast zit ik in
de kampcommissie, Sinterklaascommissie en jureer ik af en toe op
wedstrijden. Ik ga als bestuurlid de coördinatie van de vrijwilligers op mij
nemen. Daarom wil ik graag meteen een oproep doen! Fraternitas heeft
al een hoop vrijwilligers die zich hard inzetten voor de vereniging, maar
we zijn natuurlijk altijd op zoek naar enthousiastelingen die ook iets willen
bijdragen. Dat kan op allerlei manieren. Zo kun je bijvoorbeeld ingezet
worden wanneer Frat evenementen organiseert, zoals op een wedstrijd of
ledenactiviteit. Maar je zou je ook kunnen aansluiten bij een commissie of
de toestelploeg of een cursus kunnen volgen tot jurylid (wij zijn op zoek
naar juryleden die op de rayonwedstrijden willen jureren).
Ben je geïnteresseerd of zou je meer informatie willen hebben?
Mail gerust:
marielle@
fraternitas.nl.
Zowel leden als
ouders kunnen
ingezet worden als
vrijwilliger!
Mariëlle van der
Meer
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Fraternitas weekend 2015
Hallo Fratters!
Wellicht heb je het al vernomen op les, op Facebook of op de website: Dit
jaar is er weer een Fraternitas Weekend voor alle turn(st)ers en vrijwilligers
van 16 jaar of ouder! De eerste enthousiastelingen hebben zich al
aangemeld en we hopen natuurlijk dat jij er deze keer ook (weer) bij bent!
De kampcommissie is laaiend enthousiast over de gevonden locatie, dit wil
je echt niet missen. Zoals altijd worden er activiteiten georganiseerd, maar
is er ook genoeg ruimte om zelf in te vullen (haal die spelletjes maar vast
uit de kast!). Kortom, een combinatie van gezelligheid, ontspanning, elkaar
weer op een andere manier leren kennen, gekkigheid en vooral veel lol!
Zet de volgende data vast in je agenda:
Vrijdag(avond) 30 oktober tot en met zondag 1 november 2015
Het lijkt nog ver weg, maar voor dat je het weet is het zover. De
voorbereidingen zijn reeds in volle gang. Wat we deze editie gaan beleven
is natuurlijk weer een grote verrassing. Als je niets wilt missen en achteraf
wilt kunnen meelachen dan nodigt de kampcommissie je bij deze van harte
uit om je middels bijgaand inschrijfformulier direct in te schrijven voor het
weekend! Stuur je gegevens naar marielle@fraternitas.nl.
Al met al een weekend om zeker niet te missen. En dat alles voor de prijs
van EUR 55,00 per persoon Gelieve dit bedrag na je aanmelding voor het
kamp over te maken op:
giro NL48INGB0000036307 t.n.v. C.V.L.O. Fraternitas Utrecht, o.v.v.
“Fratkamp 2015” en je naam.
Wij hebben er weer zin in!!
Jullie kampcommissie,
Hilde, Joost, Kosse en Mariëlle
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Inschrijfformulier Fraternitas weekend 2015
Graag aankruisen en verder invullen indien van toepassing:
O
Ja, ik ga mee op kamp.
O
Ik beschik over eigen vervoer (auto) en kan nog ............ personen
meenemen.
O
Ik gebruik een speciaal dieet en/of medicijnen.
Naam:
_______________________________________________________________
Adres:
________________________________________________________________
Postcode en Woonplaats:
_________________________________________________
Telefoonnr: _____________________
______________________________

Mobiel:

E-mailadres:
___________________________________________________________
Geboortedatum:
________________________________________________________
Ik zit op les bij (naam leiding):
____________________________________________
geeft zich op voor het ouderenkamp en maakt zo snel mogelijk € 55,00 over op
NL48INGB0000036307 t.n.v. C.V.L.O. Fraternitas Utrecht
Handtekening:
____________________________

Agenda
4 juli t/m 23 augustus 2015 			
30 oktober t/m 1 november			

Zomervakantie
Weekend voor 16+ leden
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Recreantendag zaterdag 30 mei
Om 6.00 uur loopt de wekker af, even oriënteren…..gister was het toch
echt vrijdag….o ja, wedstrijden voor de recreanten.
Ik spring onder de douche, daarna zachtjes op de kamer van mijn dochter
mijn Fraternitas uniform pakken. Een kopje thee, broodje eten, wat
fruit…… tas inpakken, oefenstof, nummers en plus en min…. check!
Om 7 uur rijd ik weg, op naar Kortenhoef in de buurt bij Hilversum.
Natuurlijk weer het adres vergeten maar gelukkig lopen er altijd wel
mensen buiten om de hond uit te laten. Ik vraag naar de sporthal, welke
krijg ik terug als vraag. Menen ze dat nou, heeft zo’n klein gehucht twee
sporthallen? De eigenaar van de hond noemt een naam en dat klinkt
bekend. Ik moet twee keer links en een keer rechts en jawel, dit ziet
er bekend uit. Om 7.45 uur stap ik naar binnen. Eerst de afmeldingen
doorgeven en dan op naar mijn leden. Natuurlijk is het doodeng als je
zonder schoolvriendin in zo’n grote hal komt binnenstappen.
De warming-up is gezellig, op stoere muziek met alle deelnemers de juf
nadoen. Achter in de zaal staat een stormbaan, juf dat hebben we niet
geoefend! Nee, op de recreantenwedstrijd is er altijd een fun-toestel.
Voorheen was dat de tumblingbaan, een opblaasbare lange mat. Vorig jaar
stonden we in de turnhal in Hooglanderveen bij Amersfoort waar twee
grote trampolines staan. Die werden toen natuurlijk als fun-toestel ingezet.
En dit jaar heeft iemand bedacht dat een stormbaan wel leuk zal zijn.
Volgens mij heeft het grootste gedeelte van de deelnemers dit inderdaad
als een geweldig onderdeel gezien. Maar of de organisatie het volgend jaar
weer in huis haalt….????
Ruim 500 deelnemers zijn er ingeschreven dit jaar. Nee, niet alleen van
Fraternitas, maar vanuit het hele rayon. Een record aantal en dat vraagt om
aanpassingen. Voor het eerst turnen we met twee groepen op één baan.
Bij divisiewedstrijden zijn we inmiddels gewend om op de vierkante vloer
met twee groepen tegelijk te werken, nu dus bij ieder toestel.
Ronde 1 en 2 lopen redelijk op schema. Ronde 3 haalt de uitgelopen tijd
weer in dus kan ronde 4 op de geplande tijd beginnen. Helaas heeft er een
wisseling van juryleden plaats gevonden. Deze juryleden moeten even
wennen aan de oefenstof en dat bij een hele drukke ronde……. Jammer,
we lopen weer uit. De meiden moeten nu erg lang wachten bij ieder
toestel, tijd voor wat foto’s.
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Recreantendag zaterdag 30 mei
Ronde 5 start veel te laat, gelukkig roept de organisatie verschillende
keren om dat ouders en leden van ronde 5 rustig nog even buiten kunnen
wachten. Het zou namelijk de hele dag bewolkt zijn, zou…..het was deze
zaterdag bloedheet. Zeker voor de ouders die boven in de hal op een
kleine tribune zitten…., warme lucht stijgt….. en de deuren worden
steeds dicht gedaan in verband met tocht.
Tijdens ronde 5 komt de vaart weer terug en rond 7 uur vindt de laatste
prijsuitreiking plaats.
Fraternitas heeft met 114 deelnemers meegedaan en de volgende
medailles gewonnen:
Goud: Lysanne van der Heijden,Myrthe de Jeu, Naame Akdeniz,
Suzanne Wijffels.
Zilver: Soukaina Asaksak, Jill van Leeuwen.
Brons: Cloë Swier, Valentine Meroni Gualmini, Puck van den Brink,
Dunja Witmond.
4de met medaille: Sara Abassian Amin, Merel van Hoepen, Dilara van Haren,
Marie Bos.
5e met medaille: Tika van der Voort.
Het was een lange maar geslaagde dag,
Lenny
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Recreantendag zaterdag 30 mei
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Recreantendag zaterdag 30 mei

13

Recreantendag zaterdag 30 mei

Ronde 4 totale groep
Ronde 5 totale groep
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Recreantendag zaterdag 30 mei
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Reacreantendag zaterdag 30 mei

Jeugd 2 D2
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Op divisie trainen in de turnhal
Het is bijna 4 jaar geleden dat de turnhal in Utrecht werd geopend.
Met heel veel plezier maken de diverse verenigingen gebruik van deze
schitterende turnlocatie. De coördinatie van de turnhal en trainingen ligt
in handen van de overkoepelende vereniging Turn4U. Dat is destijds zo
besloten door de 4 verenigingen (DOO/K&V, Fraternitas, Longa en Sport
Vereent). We zijn er achter gekomen dat de bezetting van de turnhal nu
niet optimaal is. Dat is ook wel logisch, want elke vereniging wil graag op
de beste uren trainen en dat gaat niet. Daarom is nu het besluit gevallen:
met ingang van het seizoen 2015-2016 gaan we in de turnhal niet meer
per vereniging, maar per divisie trainen. Dit gebeurt nu al bij de selectie
heren/jongens en op de hogere divisies bij de dames. Er is ruim een jaar
van hard werken, overleggen, vergaderen en wat al niet meer aan dit
besluit voorafgegaan. Uiteindelijk blijkt dat de praktische indeling van de
hal, de financiële gezondheid van Turn4U en turnen op topniveau het best
gerealiseerd te kunnen worden als er op divisie getraind gaat worden.
Fraternitas heeft dit besluit ondersteund en ziet de voordelen van het
trainen op divisie.
De nieuwe indeling van de hal zorgt natuurlijk voor de nodige
veranderingen. Zo is er door een werkgroep (bestaande uit trainers van
alle verenigingen) maanden aan een nieuw rooster gewerkt en worden
momenteel de laatste puntjes op de i gezet. Zodra het rooster definitief is
zal dit uiteraard naar de leden, die in de turnhal trainen, gecommuniceerd
worden. Onze leden zijn niet verplicht om naar aanleiding van divisie
trainen lid te worden van Turn4U, maar kunnen gewoon onder Fraternitas
blijven turnen. De overstap naar Turn4U is een keuze die de turn(st)er zelf
kan maken.
Verandering betekent altijd aanpassing, zo ook hierbij. Maar op de lange
termijn zijn wij als bestuur ervan overtuigd dat het op divisie trainen een
zeer positieve bijdrage gaat leveren aan het selectieturnen in Utrecht.
Houdt de website en Facebook in de gaten voor de laatste updates over
het divisie turnen!
Het bestuur
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Recreantendag zaterdag 30 mei

Lysanne van der Heijden 1e prijs en Sara Abbasian Amin 4e.
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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

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

- Homeopathie

- Voor al uw vragen over g
19

- Wij bezorgen bij u thuis

Het nieuwe acropakje
Met trots presenteert de gehele selectie van acrogym het nieuwe
Acropakje.
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D- selectie
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E- selectie

26

Acrogym
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Geboren op 4 mei 2015 Mare

Michiel de Winter en Qvinny Leemans gefeliciteerd met de geboorte van
jullie dochter Mare.

32

Zoek de verschillen en kleuren maar

Marja tijdens de Fratshow “de Jordaan”
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Adressenlijst
BESTUUR
Voorzitter
voorzitter@fraternitas.nl
Ati Dijk								030-2684332
Secretaris
secretaris@fraternitas.nl
Janneke Peerdeman						06-43166065
				
1e Penningmeester
penningmeester@fraternitas.nl
Clasineke Groenendijk						030-2522570
2e Penningmeester 							
jonneke@fraternitas.nl
Jonneke Kuperus
					
06-10342235
Leden
joop@fraternitas.nl
Joop van Raaij							030-2436642
brigyt@fraternitas.nl
Brigyt Witteman						030-2735732
claudia@fraternitas.nl
Claudia de Groot						030-2932277
Mariëlle van der Meer mariëlle@fraternitas.nl		
06-53523354

Nieuwe leden welkom bij Fraternitas
Lore Akpova
Milou van Baggen
Kiki Bakker
Isthar Beuving
Juul Bolte
Mariel Brok
Wende Daalder
Elina Doedens
Saifeddine el Edrissi
Saffanah Goeman
Berben de Haan
Manon van Jaarsveld
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Safae Kabel
Tineke Kap
Iris Kok
Daphne Kok
Bo Kuijpers
Lisa Lubberts
Josephine Maijstre
Luanan Milne
Linde Mulder
Inte Overbeek
Gulcan Pikaroglu
Lotte de Jong

Janna Swenneker
Carlotta Tempelman
Lidewij Timmers
Vellamo Tuomainen
Jill Walschots
Guusje Wetzels
Jip van de Wiel
Tara Wollrabe
Jula van Wouw
Famke van Schip
Belisa Simmerman

Adressenlijst
TRAINERS:		
Voorzitter
marja@fraternitas.nl
Marja den Uijl							030-6033560
LEDEN:
bapke@fraternitas.nl
06-12463592
Bapke Roodenburg
06-49608662
carlien@fraternitas.nl
Carlien den Uijl 		
06-22690433
Cisca den Uyl			 cisca@fraternitas.nl		
		
dominique@fraternitas.nl
Dominique Baars
030-2543072
eddy@fraternitas.nl
Eddy van der Rijst
06-24712752
eddy.yarraly@fraternitas.nl
Eddy Yarraly		
06-41667419
elsemiek@fraternitas.nl
Elsemiek Versteegt
030-2543072		
hester@fraternitas.nl
Hester van der Rijst
030-2430980		
lenny@fraternitas.nl		
Lenny de Heus 			
06-13372372
mirjam@fraternitas.nl
Mirjam den Uijl
06-57883491
natascha@fraternitas.nl
Natascha Baars 			
06-16403623
nicky@fraternitas.nl
Nicky Corthals		
Nicky van Steensel v/d Aa nickyvansteensel@fraternitas.nl 06-21965967
030-2447753
rien@fraternitas.nl
Rien den Uyl		
06-10340027
rozemarijn@fraternitas.nl
Rozemarijn Balemans
06-34818441
shanna@fraternitas.nl
Shanna v. Steensel v/d Aa						
CONTACTPERSONEN:
Ledenadministratie
Ria van Raaij							030-2436642
ledenadministratie@fraternitas.nl
FRATBLAD:
Redactie Frat-blad		
			
kopij@fraternitas.nl
Internet					
http://www.fraternitas.nl
t.
Facebook
socialmedia@fraternitas.nl
sep
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Kleding
Training
Voor de trainingen zijn geen speciale kledingeisen. Je moet wel
sportkleding dragen waar je je goed in kunt bewegen, zonder ritsen en
knopen. Het schoeisel mag niet buiten zijn gedragen en moet een stroeve
zool hebben.

Fratkleding
Wedstrijden
Meisjes/dames
recreatie: donkerblauw met zilver turnpakje.
Training
Jongens/heren
recreatie:
donkerblauw
turnhemd met
wittewel
korte
broek ofdragen w
Voor de trainingen
zijn geen
speciale kledingeisen.
Je moet
sportkleding
witte
turnpantalon.
je goed
in kunt bewegen, zonder ritsen en knopen. Het schoeisel mag niet buite
gedragen
en moet een
stroevemoeten
zool hebben.
Als
je turnschoentjes
draagt,
die wit zijn, met helemaal witte
sokken.

Wedstrijden
Meisjes/dames recreatie: donkerblauw met zilver turnpakje.
Kledingverkoop
Jongens/heren recreatie: donkerblauw turnhemd met witte korte broek of witte turnpanta
Het
legging,
turnhemd
endie
de wit
korte
broek zijnwitte
alleen
te
Als turnpakje,
je turnschoentjes
draagt,
moeten
zijn,witte
met helemaal
sokken.

koop bij onze eigen verkoop. Deze verkoop is één à twee keer per maand
Kledingverkoop
op
donderdag in de Oranjekapel, Amsterdamsestraatweg 441a. Kijk voor
Het
turnpakje,
turnhemd en
korte
witte broek zijn alleen te koop bij onze eigen ver
de data
en bijbehorende
tijdde
in de
agenda.

Deze verkoop is op één of twee donderdagen in de maand van 19.00 tot 20.00 uur
Oranjekapel, Amsterdamsestraatweg 441a. Kijk voor de verkoopdata in de agenda.
116 t/m 164 S t/m L
Turnpakje meisjes
€46,€48,50
Korte legging meisjes €17,€18,50
Turnhemdje jongens
€38,€40,50
Witte korte broek
€17,€18,50
Rugtas
€11,Sporttas
€15,Er kan in de Oranjekapel niet gepind worden, alleen contante betaling is mogelijk!

De witte turnpantalon en Iwa-turnschoentjes zijn te bestellen bij Tematurn, U

Er(www.tematurn.nl).
kan in de Oranjekapel niet gepind worden, alleen contante betaling is
mogelijk!

Op onze site kan turnkleding worden aangeboden en gevraagd (www.fraterni
info@fraternitas.nl).
Op
onze site kan turnkleding worden aangeboden en gevraagd

(www.fraternitas.nl, info@fraternitas.nl).

Contributie (per 1 januari 2012)

Per kwartaal
De contributie per kwartaal bestaat uit een basisbedrag van €13,- en daarbij een bedra
€6,- per kwartier dat er getraind wordt.
36Jaarlijks

De bondscontributie is het individuele bedrag dat jaarlijks per lid door de bond (KNGU
Fraternitas wordt berekend. Dit bedraagt in 2013 €14,59 (tot 16 jaar) of €18,73 (van

Contributie
IBANnummer Fraternitas: NL39RABO0305641212.
De contributie voor 1 uur les per week bedraagt € 37,00 per kwartaal.
En daar komt dan nog de Bondscontributie bij.
Kijk hieronder voor een nadere 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 wordt weer per kwartaal met de gewone contributie
geïnd. De bedragen komen in het volgende blad hier te staan.
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/accept wil betalen worden €2,50
administratiekosten in rekening gebracht.
U-pas:
Fraternitas biedt korting voor U-pashouders.
Vragen over de contributie:
Zijn er toch nog vragen, stuur deze vraag dan naar onze 2e
penningmeester Jonneke Kuperus, jonneke@fraternitas.nl.
Inschrijfformulier:
Bij het invullen van het inschrijfformulier, moeten IBAN en BIC code ook
ingevoerd worden (wettelijke
verplichting per 01-01-2014).

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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Rooster en lestijden 2015 / 2016

Burgemeester Fockema Andrealaan 9 zaal 2
Maandag:
18.00 - 19.00 uur meisjes 9 - 11 jaar
Woensdag:
17.00 - 18.00 uur Club-Extra 4 - 9 jaar
18.00 - 19.00 uur jongens 6-10 jaar
Oudekerkstraat 2A (ook: ingang Palmstraat)
Maandag:
17.00-18.00 uur meisjes en jongens 3-5jaar
18.00-19.00 uur acro instroom 6- .. jaar
Woensdag:
17.00 - 18.00 uur meisjes 5 - 6 jaar
18.00 - 19.00 uur meisjes 7 - 8 jaar
Donderdag:
16.00 - 17.00 uur meisjes 5 - 6 jaar
17.00 - 18.00 uur meisjes 7 - 8 jaar
18.00 - 19.00 uur meisjes 9 - 11 jaar
Vrijdag:
16.15 - 17.15 uur meisjes 6 - 7 jaar
17.15 - 18.15 uur meisjes 8 - 9 jaar
18.15 - 19.15 uur meisjes 10 - 11 jaar
Nolenslaan 33
Maandag:
17.00 - 18.00 uur meisjes 5 – 7 jaar
18.00 - 19.00 uur meisjes vanaf 8 jaar
19.15 - 20.15 uur Conditieles (dames) 60-85 jaar
20.15 - 21.15 uur Conditieles (dames) 35-60 jaar
Vrijdag:
16.00 - 17.00 uur meisjes 6 - 7 jaar
17.00 - 18.00 uur meisjes 8 - 9 jaar
18.00 - 19.00 uur meisjes 10 - 11 jaar
19.00 - 20.15 uur meisjes 12 - … jaar

vacature
vacature
Hester van der Rijst

Elsemiek Versteegt
Eddy Yarally
Eddy Yarally

Nicky Corthals
Nikcy Corthals
Natascha Baars
Natascha Baars
Shanna en Rozemarijn
Shanna en Rozemarijn
Shanna en Rozemarijn
Bapke Roodenburg
Bapke Roodenburg
Bapke Roodenburg

Lenny de Heus
Lenny de Heus
Lenny de Heus
Lenny de Heus
Lenny de Heus
Lenny de Heus
Lenny de Heus
Lenny de Heus

Willibrordusstraat 45 (ingang St. Bonifatiusstraat t/o nr. 17)
Maandag:
18.00 – 19.15 uur jongens vanaf 6 jaar
Nicky van Steensel van de Aa
Dinsdag:
16.00 - 17.00 uur meisjes en jongens 3 - 5 jaar
Natascha Baars
17.00 - 18.00 uur meisjes 6 - 8 jaar
Natascha Baars
18.00 - 19.15 uur meisjes vanaf 9 jaar
Natascha Baars
Woensdag:
18.00 - 20.00 uur
acro D selectie
Mirjam den Uijl
Zaterdag:
09.00 - 10.00 uur
acro instroom 6-…jaar Nicky Corthals
09.00 – 11.00 uur
acro E selectie
Mirjam den Uijl
11.00- 11.30 uur
acro springles
Mirjam den Uijl
11.30- 13.00 uur
acro D selectie
Mirjam den Uijl
Turnzaal Welgelegen-Grebbeberglaan 1
Het rooster hiervan is op het moment van het maken van dit blad nog niet bekend.
Kijk voor deze informatie op onze website www.fraternitas.nl.

actuele lestijden van de (pre) selectielessen graag kijken op www.fraternitas.nl

Burgemeester Fockema Andrealaan 9 zaal 1
Maandag:
17.00 - 18.00 uur meisjes en jongens 3 - 5 jaar
18.00 - 19.00 uur meisjes 6 – 8 jaar
19.00 - 20.15 uur meisjes 12 - … jaar
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Indien onbestelbaar, retour ledenadministratie:
Zijlsterraklaan 44
3544 SV Utrecht

