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Het bestuur van Fraternitas nodigt u uit voor het
bijwonen van de extra Algemene Leden
Vergadering.
Deze wordt gehouden op donderdag 24 november
2011 in de grote bovenzaal van de Oranjekapel,
Amsterdamsestraatweg 441 in Utrecht.
De zaal is open vanaf 19.45 uur.
U wordt ontvangen met koffie en thee.
De vergadering begint om 20.00 uur precies.
Ingekomen stukken betreffende de ALV dienen voor 10 november
in het bezit te zijn van de voorzitter.

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)
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VAN DE VOORZITTER….

3453 JA De Meern

Als dit blad door de brievenbus valt, is
het seizoen 2011-2012 alweer twee
maanden gaande. De turnhal is in gebruik genomen, de verenigingsdag en
de 12+ middag zijn ook alweer geweest.
Gelukkig zijn alle lessen weer ‘bemand’. Als nieuwe trainers mogen wij
Loes Berkhof en Jeroen de Groot verwelkomen en Elsemiek van Raaij is
weer terug. Verwelkomen als trainer,
want lid waren zij al.
Voor de kledingcommissie komt er
weer een drukke tijd. Helaas zijn onze
trainingspakken niet meer leverbaar.
Natuurlijk mogen de pakken nog wel tijdens wedstrijden gedragen worden,
maar er zal wel weer een nieuwe outfit
moeten komen.
En dan tot slot nog de aankondiging
van het ouderenkamp. Ben je 16 jaar of
ouder dan mag je mee met dit geweldige weekend.
Ik wens alle leden en vrijwilligers weer
een superleuk en sportief seizoen toe.

e-mail: kopij@fraternitas.nl

Kopij inleveren voor: 06-12-2011

IN DIT NUMMER O.A.:
# Rohnradturnen?...
# Opening turnhal…
# Verenigingsdag…
# Van de Drumfanfare...
# De Wereld Gymnastrada…
# En nog veel meer……

VOORZITTER
Ati Dijk
06 - 44 45 03 26
SECRETARIS
Janneke Peerdeman
06 - 39 33 25 82

Ati Dijk

PENNINGMEESTER
Clasineke van Steensel van der Aa
030 - 252 25 70

GIRONUMMER : 36307
t.n.v.
Penningmeester
Fraternitas Utrecht
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VAN DE REDACTIE…

B

este lezers,

Donderdagavond, 23:32 uur... de deadline om het blad naar de drukker te sturen is zo goed
als verstreken. De laatste foto's nog verwerken voor de voorpagina en dan kan het blad weg.
Oeps... bijna deze pagina vergeten. Deze "doe" ik altijd als laatste; dan weet ik wat er in het
blad staat en wat misschien nog extra aandacht nodig heeft. Nee, ik vertel nu niets over de Turnhal,
ook niet over de verenigingsdag of over de Drumfanfare of de Wereld Gymnaestrada.
Nee, dit keer maar twee belangrijke zaken.
In de eerste plaats de extra algemene ledenvergadering. Om een goed en gezond financieel beleid
te kunnen voeren, heeft het bestuur tijdens de ledenvergadering van april deze extra ledenvergadering al aangekondigd.
Tot slot nog even aandacht voor onze vrijwilligers en dan met name de trainers. Om als trainer voor
een groep te staan, is het noodzakelijk daar voor de juiste papieren te hebben (niveau 3 voor de
recreatiegroepen en eventueel niveau 4 licentie voor de selectiegroepen). Zo'n "papiertje" krijg je
niet zo maar, daar gaat een hoop vrije tijd in zitten. Voor dat je je licentie hebt, ben je zeker twee
jaar bezig met theorie en praktijk (stages). Daarom de hartelijke felicitaties voor Anne; zij is twee
weken geleden voor haar niveau 3 licentie geslaagd. Chantal en Bapke hebben de eindstreep ook in
zicht; succes met de laatste lootjes!!

Veel leesplezier!
Eddy

WELKOM NIEUWE LEDEN
Carlo Abate
Chaimae Akmouni
Elyn Andringa
Rosalin Andringa
Bibi Bannink
Floor Beffers
Femie Blanken
Misha Bleys
Nickki de Boer
Nihad Bojlad
Brittany Boonstra
Ouiam Bouhbass
Lennard vd Coelen
Simone Coolsma
Colijn Dijkers
Ervin Dijkers
Ariane Elkenbracht
Chanice Flantua
Isa isa Frances
Sophie van der Graaf
Roos van der Graaf
Mink van Gemert

Roemer Mulder
Sasja Nuij
Julia van Oosten
Marit Prinsen
Rebecca Reichgelt
Lucie Rijsman
Janna Rupp
Sophie Schmitz
Nicky Schoenmakers
Max Schokkenkamp
Fiene ten Seldam
Pleuni Simons
Zora van der Spuij
Evi Spronk
Celine Timmers
Isabel Timmers
Fleur Valkenburg
Rien Veerman
Roos van der Velden
Rozemarijn Vijver
Liam Ward
Joop Weerdenburg

Wicher van der Haar
Guusje Hack
Lies Hanaers
Ella van Hellemondt
Tibov Hiemstra
Sardor Iskandorov
Britt de Jong
Julia de Jong
Lieke Jonkers
Utkur Khakimov
Lodi Hoekstra
Lies Klopenburg
Marijn Knol
Ella Kolsteeg
Maloe Korte
Nina Kortekaas
Jikke Maat
Maria Markus
Aischa Meijer
Veere Meijer
Nika Miltenburg
Zohra-Sophie Moumen

Elroy van Westrhenen
Jans Weijman
Lou de Wit
Tijmen Willemsens
Cheyenna Zuijderwijk
Suse Goedhart
Suus Hildebrand
Bente Oppo
Anoesjka Woltering
Jeannine Acampo
Anna Bos
Luus Bruijn
Puck van den Brink
Kamili van Dijk
Karmijn Ooortwijn
Bobbie van Vulpen
Noor van Wijke
Sophie van Wijken

TOELICHTING FOTO’S OMSLAG
Tijdens de 12+ activiteit hebben onze
leden een clinic Röhnrad gehad (p7).

Tijdens de officiële openingceremonie van de Turnhal worden de
4 verenigingsvlaggen naar binnen gedragen (p15-16)

Deze dames kregen na loting een les
onder leiding van voormalig topturnster Suzanne Harmes (p15-16).

Demonstratie voor de ouders aan
het einde van de verenigingsdag
(p6)
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VAN HET BESTUUR

H

allo allemaal,

De zomervakantie, een nieuw seizoen, een nieuwe start. Zo gaat het altijd. Maar dit jaar liep
het werk voor het bestuur en de technische commissie van de turnhal de afgelopen maanden
gewoon door. Gedurende de zomer is er door veel mensen nog hard gewerkt aan de laatste voorbereidingen voor het trainen in de nieuwe turnhal. En met de ingebruikname hiervan lijkt deze ‘voorbereidingsfase’ aan een eind te zijn gekomen. Nu is het een kwestie van ‘uitproberen’, evalueren en
vanaf 1 januari bijschaven waar nodig.
Op 24 november a.s. zal er een extra Algemene LedenVergadering gehouden worden (zie de uitnodiging elders in dit blad). Dit is nodig om de begroting voor 2012 vast te stellen en om voor de
nieuwe contributie een akkoord te krijgen.
Intussen is de Grote Clubactie weer van start gegaan. Hopelijk heeft iedereen weer veel loten kunnen verkopen. Waarschijnlijk kunnen we in het volgende Fratblad vertellen wat het resultaat is.
Een van mijn taken is het maken van het activiteitenoverzicht. Zo hebben alle trainers en bestuursleden een beeld van de activiteiten van dit seizoen. Leuk om aan het begin van het jaar te doen, want
dan kan ik me alvast verheugen op alle leuke dingen die komen gaan! Bijvoorbeeld: assistentendag,
ouderenkamp, sinterklaasfeest, 12+ activiteiten en natuurlijk alle wedstrijden.
Kortom: ik ben weer vol goede zin en moed van start gegaan. Rest mij nog jullie een leuk en sportief turnseizoen toe te wensen.
Groetjes,
Janneke Peerdeman
secretaris

AGENDA
Oktober 2011
6 & 13
8
8
17 t/m 22

19.00-20.00 uur kledingverkoop in de Oranjekapel , Amsterdamsestraatweg 441a
Assistentendag
25+ avond in de Oranjekapel , Amsterdamsestraatweg 441a

Herfstvakantie

November 2011
3 & 10
19.00-20.00 uur kledingverkoop in de Oranjekapel , Amsterdamsestraatweg 441a
5
Springwedstrijden in Woerden
5
clubteam wedstrijden heren
11 t/m 13
Ouderenkamp (vanaf 16 jaar)
24
EXTRA
ALGEMENE LEDEN VERGADERING
26
Sinterklaasfeest
December 2011
1&8
19.00-20.00 uur kledingverkoop in de Oranjekapel , Amsterdamsestraatweg 441a
10
Onderlinge wedstrijden Fraternitas
17
1e regio voorronde dames div. 1-3 in Amersfoort
24 t/m 8 jan. Kerstvakantie
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VAN DE DRUMFANFARE…
Beste lezer van het Fratblad,
Na een lange zomervakantie hier eindelijk weer een bericht vanuit
de muzikale hoek van Fraternitas. Begin september zijn wij weer
begonnen met het nieuwe seizoen en iedereen had er weer zin in!
Voor de zomervakantie hebben wij onze medewerking nog mogen
verlenen aan een kerkdienst in de Triumfatorkerk in Utrecht. Dominee Muntendam nam daar afscheid en had ons gevraagd om deze dienst te begeleiden. Samen met de organist hebben wij nog
een extra repetitieavond ingelast en dat ging eigenlijk prima. Ook
tijdens de kerkdienst zelf ging alles perfect. We hebben veel complimentjes gekregen van de vaste kerkgangers, dat is altijd leuk natuurlijk.
Het is op dit moment half september, maar de eerste aanvraag voor een Sinterklaasoptreden is alweer binnen. Drumfanfare Fraternitas zal tijdens de Sinterklaastijd worden omgedoopt tot de FraterPietenBand. Vorig jaar hebben wij voor het eerst op deze manier Sinterklaas in mogen halen en
dat was een enorm succes, wat ook te lezen was in het Fratblad destijds. Een beetje een gek idee,
maar over enkele weken zijn de eerste Sintmarsen dus weer in onze repetitieruimte te
horen.
Ondanks redelijk wat tegenslagen die wij als muzikaal gezelschap hebben moeten doorstaan de
laatste tijd gaan wij stug door met muziek maken!
En dus blijven wij op zoek naar nieuwe leden!
Dus… lijkt het je leuk om muziek te komen maken? Kom dan een keer vrijblijvend langs tijdens
één van onze repetities. Speel je trompet, saxofoon, bariton of ben je een slagwerker? Het maakt
niet uit, want wij kunnen elk instrument goed gebruiken. Ook als je nog geen muziekinstrument
kunt bespelen ben je van harte welkom!

Wij repeteren elke dinsdagavond van 20.00
uur tot 22.00 uur.
Ons repetitieadres is:
Barend Kemp B.V.
Molensteyn 47
3454 PT De Meern
Mocht je het leuk vinden om een keer langs te komen, laat dit dan van tevoren even weten. Dat kan
via telefoonnummer 06- 43 99 14 79.

Namens onze leden, graag tot op één van onze repetitieavonden!
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STEUN FRATERNITAS…

ADVERTEREN IN HET FRATBLAD
Het FRATBLAD, clubblad van gymnastiekvereniging Fraternitas, komt 4x per jaar
uit. Het blad wordt goed gelezen door de bijna 700 leden in Utrecht. Het blad is ook
via de website te downloaden.
U kunt in het Fratblad adverteren.
Naast dat het voor uw bedrijf goed is, steunt u onze club!
Kosten per jaar bij vier plaatsingen, in euro, incl BTW, geldig voor het jaar 2011:
Formaat
¼ A4
½ A4
1 A4

Kosten
€ 100
€ 175
€ 270

Adverteren op onze internetsite is ook mogelijk.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Brigyt Witteman,
tel. 030-2735732 of email: brigyt@fraternitas.nl .
U kunt ook hieronder uw gegevens invullen en inleveren bij een van de trainers van
Fraternitas of bij een van de bestuursleden. Dan wordt met u contact opgenomen.

Ja, ik overweeg te adverteren in het Fratblad. Ik wil hierover graag meer informatie.
Naam:
Naam bedrijf:
Adres:
Telefoonnummer:

Emailadres:

Uzelf of uw kind zit op les bij:
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VERENIGINGSDAG 10 SEPTEMBER 2011 …

E

indelijk was het weer zo ver: de altijd zo leuke en gezellige dag voor onze leden, de verenigingsdag!
Met 150 inschrijvingen zou het een drukke dag gaan worden. Nadat we met alle trainers ervoor gezorgd hadden dat alles klaar stond, konden de kinderen komen binnenstromen.

In 3 groepen, zouden we 3 activiteiten gaan doen. Mijn groep begon met dansen. Na een al zware warmingup hebben we heel hard geoefend om in 30 minuten onze dans te leren. Deze moesten we de rest van de dag
nog onthouden, want aan het eind zouden we dit laten zien aan alle papa’s en mama’s. Na hard oefenen had
iedereen het toch wel zo’n beetje door en we waren best wel moe geworden. Gelukkig mochten we daarna
lekker wat drinken en een koekje halen.

Nadat we dat lekker buiten hadden opgepeuzeld was het tijd voor ons springblok. In twee groepen gingen we
minitrampoline springen en op de tumblingbaan. Nou, dat was nog eens intensief! Na vele sprongen, radslagen, arabieren en zelfs salto’s mochten we lekker ons broodje opeten. We hadden supergeluk met het weer
en hebben weer lekker buiten in het zonnetje gezeten. Met als afsluiting van de lunch een lekker waterijsje,
konden we met plakkerige handen en monden weer naar binnen, waar we aan ons laatste blok begonnen:
het Zweedse renspel. Dit was een luxe spelletje voor de leiding, want na het meedansen en daarna al het vangen bij het springblok waren ook wij wel wat moe. Met het Zweedse renspel moeten de kinderen kaartjes
zoeken waarop een vraag staat. Deze kaartjes hingen over het hele terrein. Als ze het antwoord wisten moesten ze terugkomen en dat vertellen. Als ze dat hadden gedaan, kregen ze het nummer van de volgende vraag
en moesten ze die gaan zoeken.
En toen was het alweer tijd. Alle ouders mochten komen kijken naar de dansen en wat de kinderen hadden
geoefend op de tumbling. Elke groep had een andere dans ingestudeerd, en om de beurt mochten de groepen
hun dans tonen en iets laten zien op de tumbling.

Nadat alle kinderen weer opgehaald waren, was voor ons deze leuke, lange, vermoeiende en gezellige dag
achter de rug. Een dag die goed verlopen is, met weer complimenten voor de organisatie die zorgde dat het
ook voor ons als trainers/begeleiding een makkelijke dag was. Ook wij hebben heerlijk genoten!
Hopelijk mogen er nog veel van dit soort dagen komen!
Groetjes, Anne Erkelens
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RHONRADTURNEN…

O

p 10 september was ook de 12+ activiteiten. We
gingen tumbling baan springen en in een rhönrad,
daar ga ik iets over vertellen:

Er werden tweetallen op lengte gemaakt (of drietallen) en
ieder groepje had een begeleider die je hielp, zoals een juf,
meester of kind die op de sport zat.
Eerst gingen we oefeningen doen: je ging je op de plankjes
staan waar je normaal met je voeten aan vast werd gemaakt en dan heen en weer bewegen en natuurlijk je
evenwicht houden. En ook dat je op het rad moet staan en
dan bovenaan het rad vastpakken en je voeten voor op het
rad zetten, het rad ging dan rollen, dan moest je recht
overeind blijven staan met je handen omhoog en dan
wachten tot je het rad vast had en dan weer hetzelfde.
We gingen ook
rollen,
je werd met je voeten op de plankjes vastgemaakt
en dan moest je je heel goed spannen. Je werd
door de begeleider vast gehouden en vooruit gerold. Het leek heel simpel maar het was heel
zwaar, als je je niet goed spande dan viel je bijna
uit het rhönrad.
Het was wel superleuk en spannend.

Groetjes van Amieke

VERENIGINGSDAG 10 SEPTEMBER 2011

S

amen met Roxanne werd ik naar de sporthal gebracht.
Toen we daar waren kregen we een sticker met onze voor en achternaam.
Toen gingen we omkleden en toen we daar klaar mee waren gingen we wachten tot we gingen
beginnen. Als eerste gingen we het dansje doen ,dat was super leuk. Toen we daar mee klaar waren
gingen we een kleine pauze houden,lekker buiten in het zonnetje. Iedereen ging naar binnen onze
groep ging op de tibbeling en op de trampolinen daar op gingen we de streksprong, hurksprong, en
de salto maken toen gingen we lunchen dat deden we ook buiten. Toen ging iedereen weer naar
binnen. Wij gingen het renspel doen moeilijke vragen joh,toen dat klaar was kwamen de papa’s en
mama’s. We gingen het allemaal laten zien,alleen het renspel niet!. Iedereen ging naar huis.
Marit Prinsen (8 jaar), turndag 10 september 2011
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ALGEMENE LEDEN VERGADERING…
Uitnodiging voor de extra

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Wanneer: 24 november 2011
Waar:

In de Oranjekapel, grote vergaderzaal boven, Amsterdamsestraatweg 441 Utrecht.

Hoe laat: De zaal is open vanaf 19.45 uur, u wordt ontvangen met koffie en
thee. De vergadering begint om 20.00 uur precies.
Vergaderstukken:
• De notulen van 14 april 2011 treft u aan in dit blad op pagina 9 t/m 11.
• De financiële stukken zijn opvraagbaar bij de penningmeester en zullen
vanaf 19.00 uur ter inzage liggen op de vergadering.

Agenda:
1. Opening
2. Notulen van de vorige JAV d.d. 14 april 2011, pagina 9 t/m 11
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Raming 2012
5. Contributievaststelling
6. Rondvraag
7. Sluiting van de vergadering
Ingekomen stukken betreffende de ALV dienen voor 10 november in het bezit
te zijn van de voorzitter.
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NOTULEN JAV. APRIL 2011…
Notulen Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Fraternitas
d.d. 14 april 2011
Aanwezigen:
Pieter Vos, Ati Dijk, Martin Sandfort, Claudia de Groot, Joop van Raaij, Brigyt Witteman,
Miranda Klinkenberg, Hilde de Vries, Janneke Peerdeman (not). Clasineke van Steensel
vd Aa, F. Grobben, Nel Grobben, Jantine Kroneman, Marlise Katoen, Cor Schmöhl, Joop
Volp, Marja den Uijl, Els Spierings, Bapke Roodenburg, Tineke v Schaverbeke, Jeroen de
Groot, Kerstin Capel, Magali Harterink, Chantal Rietdijk, Maarten Schmöhl, Joost vd Meer,
Elze vd Meer, Mariëlle vd Meer, Jannie Dijk, Paula de Groot, Irene Meertens, NH den UylNagtegaal, A. Mooijman, Carlien den Uijl, Mirjam den Uijl, Lenny de Heus-Overdijk, Annemiek vd Ploeg-Hauer, Marieke Erken-Drost, Wil Klaare, Margreet vd Klij- v Wijnbergen,
Evert vd KLij, Rien den Uyl, Cisca den Uyl, Kees den Uijl, Eddy vd Rijst, Hester vd Rijst,
Peter den Uyl, Suzanne de Hoog, Jaap Gerritsen, J Ravenhorst.
1.
Opening:
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Enkele kleine wijzigingen in de agenda: na punt 10 een pauze van 15 minuten. Clasineke van Steensel vd
Aa heeft zich kandidaat gesteld voor de functie van penningmeester.
2.
Notulen van de vorige JAV d.d. 22 april 2010
Nel Grobben: bij contributievaststelling (punt 10) ‘per kwartaal’ na een schuine streep i.p.v.
punt.
De notulen worden goedgekeurd, met dank aan Hilde de Vries.
3.
Ingekomen stukken en mededelingen
Ingekomen: financieel jaarverslag drumfanfare.
Afmeldingen: Jo Kormelink, Ingmar Defize, Puk Bos, Heleen Boesveld, Ron Visser, Co vd
Vegt, Marie-Louise Brugmans, Joke van de Steenoven.
4.
Jaarverslag secretaris met bijlage turnwedstrijden
Het verslag wordt goedgekeurd, met dank aan Janneke Peerdeman, Cisca den Uyl, Mirjam den Uijl en Eddy van der Rijst.
5.
Jaarverslag drumfanfare
Het verslag wordt goedgekeurd, met dank aan Jantine Kroneman.
6.
Verslag van de kascommissie
De commissie bestond uit Peter den Uyl, Clasineke van Steensel vd Aa en als reserve Els
Spierings.
Peter den Uyl verslaat: de boeken zagen er keurig netjes uit, met dank voor de prettige
ontvangst bij Martin thuis.
De kascontrolecommissie verleent de penningmeester decharge.
7.
Jaarverslag penningmeester/drumfanfare.
De drumfanfare heeft winst gemaakt.
Wat betreft de turnvereniging: we hebben steeds meer kosten door steeds meer leden,
meer trainers en meer zaalhuur. Ook meer contributie, maar desondanks een verlies.
Hoe kunnen de verliezen ontstaan? Contributies zijn onvoldoende hoog om kosten te dekken. We hebben minder subsidie ontvangen, hier wordt nog achteraan gegaan. Kosten
van uitgaven zijn gestegen.
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NOTULEN JAV. APRIL 2011…
Meer lessen, wel meer zaalhuur te zien, maar geen grotere tc-vergoeding? Tc-vergoeding
is wel gestegen, maar nog niet zoveel als begroting.
Waarom dubbele administratiekosten derden? We zitten in overgang van het ene administratiekantoor naar het andere. Het nieuwe kantoor is bovendien duurder.
Contributies, is dat o.a. voor KNGU? Ja, plus enkele contributies aan gemeente en
Turn4U.
Hoelang gaan we deze dalende trend in vermogen nog volhouden? We hebben nog geen
goed uitgewerkt plan om dit op te pakken. Toekomst is nog onzeker, m.n. ook door de
turnhal. Bestuur is er wel mee bezig. We hebben verzuimd te publiceren wat bezuinigingen waren: Fratblad 1x minder per jaar, ander administratiekantoor.
Het verslag wordt goedgekeurd, met dank aan Martin Sandford en Maarten Schmöhl.
8.
Raming 2012/begroting 2011
Raming maken in april is erg lastig, wordt altijd een beetje gokken. De raming voor 2012
zal zeer waarschijnlijk niet kloppen i.v.m. de turnhal en bijkomende kosten. In de huidige
raming is dit nog niet meegenomen. Hoe hiermee om te gaan? Later in het jaar (oktober/november) een nieuwe raming/begroting maken wanneer we meer zicht hebben op de
dan geldende kosten.
Waar is puntje sponsoring in de raming? Brigyt Witteman is ermee bezig geweest, maar
het is tot nu toe erg moeilijk gebleken iets van de grond te krijgen. Suggesties zijn welkom.
Verslag wordt zonder raming 2012 goedgekeurd, met dank aan Martin Sandford.
9.
Benoeming kascontrolecommissie
Nieuwe kascontrolecommissie: Els Spierings (reservekandidaat) neemt plaats in de commissie. Irene Meertens stelt zich beschikbaar als nieuw lid. Kees den Uijl zal reservelid
zijn.
10.
Contributievaststelling
Was 8,50 per kwartier per kwartaal. Voorstel is een verhoging van 0,50 euro per kwartier
training, in te gaan per 1 juli 2011. Nog niet meegenomen zijn extra kosten voor trainen in
de turnhal. Hiervoor volgt een nieuwe aanpassing van de contributie later, waarschijnlijk
vooral verhoging van contributie voor die leden die in de turnhal trainen.
Nieuwe contributie is 9,- per kwartier training per kwartaal.
11.
Diverse huldigingen en speldjes
12,5 jaar lid:
Ingmar Defize (verhinderd), Puk Bos (verhinderd), Heleen Boesveld (verhinderd).
Magali Harterink: wordt toegesproken door Annemiek vd Ploeg.
Kerstin Capel: wordt toegesproken door Cisca den Uyl.
Jeanne Ravenhorst: wordt toegesproken door Lenny de Heus.
60 jaar lid:
Els Spierings: wordt toegesproken door Ati Dijk. Els houdt zelf ook een praatje over haar
herinneringen bij Frat.
75 jaar lid:
Co vd Vegt, lid van verdienste (verhinderd).
80 jaar lid:
Arie Mooijman: wordt “trots en met veel plezier” toegesproken door Margreet vd Klij. Daarna nog toegezongen met een op maat gemaakt ‘Fratlied’. Dhr Jaap Gerritsen maakt zijn
complimenten voor het lied voor Arie en voor het Fratblad zoals het er tegenwoordig uitziet
en spreekt zijn waardering uit voor iedereen die zich in blijft zetten voor Frat. Deelt kadootjes uit aan Arie en Els.
Arie bedankt alle sprekers.
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NOTULEN JAV. APRIL 2011…
12.
Stand van de turnhal Utrecht
Irene Meertens krijgt het woord. De bouw van de hal is op schema. Het ziet ernaar uit dat
er in september getraind kan gaan worden. Vorig jaar is de vereniging Turn4U opgericht
met als leden de 4 deelnemende turnverenigingen. Bestuur bestaat uit 4 personen, 1 van
elke vereniging. Er is destijds ook een verenigingsmanager aangesteld om de bouw van
en overgang naar de turnhal te begeleiden. Het afgelopen jaar is er door een tc, samengesteld uit selectietrainers vanuit alle verenigingen, gebrainstormd en gewerkt aan een
plan voor gebruik van de turnhal, inclusief manier en intensiteit van samenwerking. Concreet: divisie 1 t/m 3 gaan samen trainen, divisies 4 t/m 6 zullen voorlopig binnen eigen
vereniging blijven trainen. Er kunnen per uur wel meerdere verenigingen tegelijk in de hal
zijn. Trainers hebben ambitie uitgesproken meer uren te willen gaan trainen, maar financieel zijn die ambities (nog) niet haalbaar. Dit geldt voor alle 4 verenigingen. Desondanks
zal het trainen in de turnhal een verhoging van de kosten met zich meebrengen. Dit komt
m.n. door een lichte uitbreiding van de uren met daarbij intensievere begeleiding voor de
huidige uren. De komende tijd moet het rooster verder ingevuld en uitgewerkt worden. De
website www.turn4u.nl is inmiddels online. Er ligt een sponsorplan. Verder in de steigers:
samenwerking met ROC-opleiding sport en bewegen. O.a. medewerking bij openingsactiviteit, evt. later ook stagiaires die mee komen draaien. In september feestelijke opening. In
juni eerste JAV van Turn4U.
13.
Aftredend/herkiesbaar en voordragen van nieuw bestuurslid
Pieter Vos, Martin Sandford en Hilde de Vries zijn aftredend en niet herkiesbaar. Miranda
Klinkenberg is aftredend volgens rooster en herkiesbaar.
Voorgedragen nieuwe bestuursleden: Ati Dijk voor de functie van voorzitter en Clasineke
van Steensel van der Aa voor de functie van penningmeester.
Woordje tot Hilde: 5 jaar bestuurslid geweest, bedankt voor de inzet. Zij blijft nog de meeste van haar taken doen: zaalhuur, lesroostercommissie, ouderenkamp. Bovendien gaat zij
verder met Digimembers.
Woordje tot Martin: had de moeilijke taak de contributie weer op orde te krijgen, ook hartelijk dank voor de inzet.
Pieter neemt zelf het woord: fijne tijd gehad, dank voor het teamwork binnen het bestuur.
Moet helaas stoppen i.v.m. eigen werkzaamheden. Bedankt de vereniging, alle vertrouwen
in de toekomst.
Marja den Uijl bedankt Pieter, Martin en Hilde namens de trainers.
Miranda wordt met applaus herkozen.
Clasineke van Steensel van der Aa wordt met instemming van de vergadering gekozen als
penningmeester en mag achter de tafel plaatsnemen. Zij stelt zichzelf nog even voor.
Ati Dijk wordt met instemming van de vergadering gekozen als voorzitter en neemt de hamer over van Pieter.
14.
Rondvraag
Arie Mooijman: heeft inmiddels zijn kado uitgepakt en wil iedereen hiervoor bedanken.
15.
Sluiten van de vergadering
De vergadering wordt gesloten met het Fratlied. Ati Dijk bedankt de aanwezigen voor hun
komst en inzet.

april 2011,

Janneke Peerdeman, notulist
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WERELD GYMNAESTRADA 2011…

S

ommige leden zullen zich de Scala Gymnastica’s van het KNCGV nog herinneren. Dat was
een landelijk gymnastiekkamp waar de deelnemende verenigingen demonstraties mochten geven. Dit kamp was eens in de 5 jaar en Frat heeft daar 4 keer aan mee gedaan.
Fraternitas was toen aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Christelijk Gymnastiek Verbond; tot
er door de overheid werd besloten dat de twee gymnastiekbonden samen moesten gaan. Per 1 januari 1999 werden toen KNGB en KNCGV samen de huidige KNGU. Door deze fusie kwam er ook
een einde aan de Scala Gymnastica’s, want de KNGB kende namelijk eenzelfde format, maar dan
internationaal. En dat evenement heet Wereld Gymnaestrada (WG). En daarvoor gold denk ik het
spreekwoord 'onbekend is onbemind', want Frat heeft er nooit aan meegedaan.
Dit jaar was de WG
in Lausanne. Overgehaald door Jolanda, trainster van
Sport Vereent, heb
ik mij opgegeven en
aangesloten bij de
groep van SV.
Op zaterdag 9 juli
vertrokken we om
6.00 uur richting
Zwitserland.
De
groep van SV logeerde in een bed
and breakfast in
Lausanne. Doordat
ik, samen met een lid van SV, mij later had aangemeld, was er niet genoeg plaats in deze B&B. Jolanda en ik hebben er toen voor gekozen om in de school bij alle andere Nederlanders te gaan slapen. Twee scholen naast elkaar lagen dus vol Oranjegangers, per klaslokaal lagen er zo'n 15 personen. En op dit terrein was het bekende (beruchte) Holland Heinekenhuis.
We kwamen ’s middags aan en zijn toen het plaatsje La Tour de Peiltz (26 km van Lausanne) gaan
verkennen. Toen we weer terugkwamen bij de school liepen we Trudy Geurts tegen het lijf. Zij jureert heel veel voor Frat. Een ware verrassing. Wij lagen in het lokaal naast Trudy en haar 6 groepsgenoten. Na wat overleg en geschuif lagen wij in hetzelfde lokaal. De rest van de week zijn we met
elkaar opgetrokken.
Met zo’n 20.000 andere gymnasten
geniet je van de verschillende vormen van gymnastiek. Maar ook sta
je dus met 20.000 man in de rij
voor het eten.
Bij de ene locatie waren 7 hallen
waar van 9.00 tot 18.00 uur continu
demonstraties te zien waren, en op
datzelfde terrein nog een theaterzaal met natuurlijk ook demo’s.
Het was dus plannen wat je wilde
zien en hoe laat je dan in welke hal
moest zijn. Dan was er nog het
Olympisch stadion. Daar waren de
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WERELD GYMNAESTRADA 2011…
opening en de sluiting en enkele dagen waren daar de massale buitendemo’s. Nederland had ook
zo’n massale demo. Onze
‘nieuwe’ vrienden en de
groep van SV deden daaraan
mee. Zij hadden dus verplichte momenten van trainen en demo’s geven. Jolanda en ik waren de supporters, wat betekende dat
wij met alle camera’s op de
tribune gezet werden om
alles vast te leggen. Dan waren er in het centrum van
Lausanne nog podia waar
het winkelende publiek ook
kon genieten van de gymnastieksport. In een grote
evenementenhal waren ’s
avonds de landenavonden.
Wij zijn naar Zwitserland geweest en naar de FIG-avond. Zwitserland spant toch wel de kroon wat
betreft originaliteit en tempo, klasse wat zij laten zien. En tot slot was er natuurlijk een feestterrein
waar ’s avonds in grote getale gefeest kon worden.

Kortom: niet een vakantie om tot rust te komen, maar wel een superervaring en ik heb teveel gezien
om dat allemaal via dit blad met jullie te delen. Ik zou zeggen: in 2015 is er weer een kans. Dan zal
de WG in Helsinki (Finland) zijn.
Ati Dijk
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TOESTELFINALES 25 JUNI 2011…

Deelnemers ronde 1
Ook dit turnseizoen werd weer afgesloten met een toestelfinale.
Prijswinnaars van Frat:
1e prijs (6x)
Joana (brug), Shanna (balk), Alienke (sprong), Marielle (sprong), Marielle (brug), Fieke (balk)
2e prijs (6x)
Mia (sprong), Isabelle (balk), Robin (brug), Marit (brug), Pauline (brug), Elyanne (balk)
3e prijs (10x)
Keetje (sprong), Desiree (sprong), Aurora (sprong), Annick (brug), Sacha (vloer), Puk (sprong),
Noelle (balk), Alienke (vloer), Elze (vloer), Manon (balk)

Deelnemers ronde 2
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OPENING TURNZAAL WELGELEGEN…

O

m te beginnen zal ik mijzelf even voorstellen. Ik ben Natascha Baars, 21 jaar en ik train op het damesuur bij Rien. Begin april ben ik gevraagd om deel te nemen aan het openingscomité die is samengesteld voor de officiële opening van de turnzaal waar op dat moment hard aan gewerkt werd. Ik had al
twee vergaderingen gemist, maar gelukkig kon ik mezelf er nog makkelijk bijvoegen. Er waren een
hoop dingen besproken maar nog niet alles stond vast waardoor ik hier nog over mee kon beslissen.
En vrijdag 23 september
was het dan zover. De officiële opening van Turnzaal
Welgelegen.
Om 14:30 uur kwamen de
turnster en turners binnen
om nog een keertje alles
goed te oefenen. Rond
14:45 uur kwamen al de
eerste gasten binnen druppelen en om 15:30 uur ging
het dan echt beginnen, de
openingsshow.

Tijdens de voorbereidingen
is het ons gelukt om een
leuke openingsact samen te
stellen samen met de vier
verenigingen. Er werd gestart met de vloeroefening
van Robin Sieling van DOO K&V. Zij was vorig jaar tweede op de Nationale Kampioenschappen. Daarna
kwam de openingsact waarin elke vereniging zich vertegenwoordigde. Op de toestellen brug, balk, tumbling
en rekstok werd een uitvoering laten zien door twee turnsters/turners op een toepasselijk muziekje.
Namens Fraternitas waren Bas en Nienke van der Rijst als vlaggenjongen en sleutelmeisje aanwezig, Pauline
Lobbezoo als turnster op de tumbling, David Wristers op rekstok en Bas van der Rijst op voltige.
Na de uitvoering werd er door de sleutelmeisjes een grote gouden sleutel doorgegeven aan de volgende vereniging tot deze uiteindelijk bij Hans van Zetten terecht kwam. Hans van Zetten is een oud turner en
(bonds)trainer en nu is hij sportverslaggever van onder andere
de turnsport bij de NOS. Hij
maakte er een mooi verhaaltje
van en overhandigde de sleutel
aan Rinda den Besten, de wethouder van Utrecht. Na een korte speech van Rinda werd dan
eindelijk de sleutel aan Pien van
den Eijnden en Annalies van
Swol, voorzitster en penningmeester van Turn4U, overhandigd als symbool dat de turnzaal
nu echt overgedragen is aan
Turn4U is. Na weer een speech
werd het tijd voor de borrel.
Hans van Zetten maakte een
einde aan de openingsshow en
het werd tijd voor de borrel.
In de turnzaal kon men kijken naar verschillende demotrainingen en buiten kon men genieten van het mooie
weer en een hapje en een drankje. Hartstikke gezellig!

15

OPENING TURNZAAL WELGELEGEN…
Open dag
Zaterdag was de open dag. Iedereen die een
kijkje wilde komen nemen in de nieuwe turnzaal was van harte welkom.
Tijdens deze dag was Susanne Harmes, oud
Nederlands topturnster, aanwezig om een aantal clinics op balk te verzorgen aan de selectieleden van Turn4U. Ook liet ze zien wat ze zelf
allemaal nog kan op de balk tijdens een mooie
demonstratie. Natuurlijk was er ook de gelegenheid om met haar op de foto te gaan en een
handtekening te vragen.

Verder werd er deze dag getraind zodat iedereen kon zien wat er zoal in de turnzaal gebeurd.
Buiten konden de kinderen zich uitleven in de klimtoren en op de springkussens. Dankzij het prachtige weer
hebben de kinderen hier lekker op kunnen spelen.
Ik heb veel positieve reacties mogen ontvangen en volgens mij heeft iedereen zich prima vermaakt. Naar
mijn mening een zeer geslaagd weekend!
Groetjes Natascha Baars
(Opening commissie)

BURGELIJKE STAND
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FRATKLEDING

W

at wordt er voor kleding verwacht?
Voor de trainingen zijn geen speciale eisen. Het moet wel sportkleding zijn waar de leden
zich goed in kunnen bewegen, zonder ritsen en knopen. Het schoeisel mag niet buiten zijn
gedragen en dient een stroeve zool te hebben.

Leden die aan wedstrijden mee doen moeten de volgende kleding hebben:
Meisjes/dames:
jongens/heren:
Donkerblauw turnpakje*
Donkerblauwe turnhemd*
Witte sokken (zonder enige kleur)
Witte sokken (zonder enige kleur)
Witte turnschoentjes
Witte turnschoenen
Witte korte broek*/witte turnpantalon
Doe je mee aan de rayon- en regiowedstrijden en ben je in de leeftijdsgroep jeugd, junior of senior
dan is het dragen van ons trainingspak* tijdens de op- en afmars en tijdens de prijsuitreiking verplicht (dit geldt dus niet voor de onderlinge wedstrijd).
* deze kleding is uitsluitend te koop bij onze eigen verkoop.
Deze verkoop is (in principe) elke eerste en tweede donderdag van de maand.
Van 19.00 tot 20.00 uur in de Oranjekapel, Amsterdamsestraatweg 441a, dit is tegenover de ingang
van het Julianapark. De exacte data staan in de agenda.
Er kan in de Oranjekapel niet gepind worden, alleen contante betaling is mogelijk!
Artikel
Turnpakje meisjes nieuw!!
Acrogym pakje
Legging model A (kort)
Legging model B (boven knie)
wordt op verzoek besteld
legging model C (onder knie)
wordt op verzoek besteld
Turnhemdje jongens
Witte korte broek
Trainingspak
Rugtas
Sporttas

prijs
Maten 116 t/m 164
€ 44,00
€ 41,00
€ 17,00
€ 19,00

Prijs
Maten S t/m L
€ 47,00
€ 43,50
€ 18,50
€ 20,50

€ 21,00

€ 24,50

€ 30,50
€ 12,00
€ 50,00

€ 33,00
€ 13,00
€ 50,00
€ 11,00
€ 15,00

De turnleertjes van Reisport kunnen besteld worden bij Handelshuis Oost, Volendam; www.handelshuisoost.nl
Art. nr 507
3-gaats rekleertje met rolletjes en klittenbandsluiting.
Art. nr 506
2 gaats ringleertjes met klittenbandsluiting.
Art. nr 510
2-gaats brugleertjes voor dames, met klittenbandsluiting
De witte turnpantalon en Iwa turnschoentjes zijn te bestellen bij Tematurn
Ambachtsweg 14
3542 DG Utrecht
telefoon 030 247 50 20
Web: www.tematurn.nl

E-mail: info@tematurn.nl

Op onze site www.fraternitas.nl kan turnkleding worden aangeboden en gevraagd.
Dus heb je turnkleding te koop of ben je op zoek naar turnkleding van Frat, stuur dan een berichtje naar:
info@fraternitas.nl. Zet er duidelijk bij waar het om gaat en hoe je bereikt kan worden.
Na 2 maanden wordt je oproep weer verwijderd. Of eerder als je dat zelf aangeeft.
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CONTRIBUTIE
Dit is de enige echte contributieregeling per 01-07-2011
Alle bedragen geven de contributiebetaling per kwartaal weer. Hierin zit niet alleen de
zaalhuur en de vergoeding voor de leiding, maar ook o.a. de bondscontributie en het betalingsverkeer. Betaling van de contributie vindt plaats aan het begin van elk kwartaal. Bij de
eerste betaling na de inschrijving wordt tevens eenmalig € 7,50 inschrijfgeld in rekening
gebracht
Standaard lessen:
1 uur les in de week:
1 ¼ uur les in de week:
1 ½ uur les in de week:
Conditie les/ Volleybal

€
€
€
€

36,00
45,00
54,00
41,00

Selectielessen:
Deze contributie wordt zsm op de site van Fraternitas
bekend
gemaakt.
Kijk
op;
www.fraternitas.nl..

U-pas
U-pas leden kunnen in aanmerking komen voor een
reductie van 50% op de totale contributie (vanaf 17 jaar)
Tot 17 jaar zelfs 100% reductie. Stuur daartoe (elk jaar)
een kopie van uw pas naar de ledenadministratie.
Meerdere lessen:
De contributie voor meerdere lessen is op te vragen bij
e
onze 2 penningmeester Miranda Klinkenberg.

Vindt de betaling middels automatische
incasso plaats, ontvangt u een korting
van € 2,50 per betaling.

Voor vragen m.b.t. de contributie:
Miranda Klinkenberg. (miranda@fraternitas.nl of 030-2735325)

OPZEGGEN OP LES IS NIET MOGELIJK
ALLEEN SCHRIFTELIJK, MINSTENS ÉÉN MAAND VOORUIT
dus uiterlijk 31 mei opzeggen voor het kwartaal dat begint op 1 juli,
31 augustus voor het kwartaal dat begint op 1 oktober,
30 november voor het kwartaal dat begint op 1 januari en
28 februari voor het kwartaal dat begint op 1 april

Selectieleden kunnen alleen per half jaar opzeggen

Opsturen naar onderstaand adres:
Ria van Raaij
Zijlsterraklaan 44
3544 SV Utrecht

of via e-mail:
ledenadministratie@fraternitas.nl
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LESROOSTER

ingangsdatum augustus 2011

Burgemeester Fockema Andrealaan 9 zaal 1
Maandag:
17.00 - 18.00 uur
18.00 - 19.00 uur
19.00 - 20.15 uur

kleuters
meisjes
meisjes

3 - 5 jaar
6 - 8 jaar
12 - … jaar

lesnummer
22
23
26

Anne Erkelens
Anne Erkelens
Hester van der Rijst
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Elsemiek Versteegd

Burgemeester Fockema Andrealaan 9 zaal 2
Maandag:
18.00 - 19.00 uur

meisjes

9 - 11 jaar

Notebomenlaan 137 (school De Notenboom)
Woensdag
15.00 - 16.00 uur
16.00 - 17.00 uur

Club-Extra
Club-Extra

4 - 6 jaar
7 - 9 jaar

36
37

Jelle Duinsbergen
Jelle Duinsbergen

Volleybal (heren)

25 - … jaar

71

Cees Casteleijn

Marco Pololaan 485
Dinsdag:
20.00 - 21.30 uur

Oudekerkstraat 2A (ook: ingang Palmstraat)
Maandag
17.30-18.30 uur
Dinsdag:
17.00 - 18.15 uur
18.15 - 19.30 uur
19.30 - 20.45 uur
Woensdag:
16.00 - 17.00 uur
17.00 - 18.00 uur
18.00 - 19.00 uur
Donderdag:
16.00 - 17.00 uur
17.00 - 18.00 uur
18.00 - 19.00 uur
Vrijdag:
16.15 - 17.15 uur
17.15 - 18.15 uur
18.15 - 19.15 uur

jongens

6 - 12 jaar

30

Steven Wijkmans

meisjes
meisjes
meisjes / dames

12 - 13 jaar
14 - 16 jaar
16 - … jaar

40
41
42

Annemiek van der Ploeg
Annemiek van der Ploeg
Annemiek van der Ploeg

kleuters
meisjes
meisjes

3 - 5 jaar
5 - 6 jaar
7 - 8 jaar

43
44
45

Magali Harterink
Loes Berkhof
Chantal Rietdijk

meisjes
meisjes
meisjes

5 - 6 jaar
7 - 8 jaar
9 - 11 jaar

47
48
49

Lenny de Heus
Lenny de Heus
Lenny de Heus

meisjes
meisjes
meisjes

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

54
55
56

Bapke Roodenburg
Bapke Roodenburg
Bapke Roodenburg

meisjes
meisjes
Conditieles (dames)

5 – 6 jaar
7 - 10 jaar
vanaf 35 jaar

80
81
70

Lenny de Heus
Lenny de Heus
Lenny de Heus

meisjes
meisjes
meisjes
meisjes

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

63
60
61
62

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

12 -

72

Cor Schmöhl

Nolenslaan 33
Maandag:
17.00 - 18.00 uur
18.00 - 19.00 uur
19.30 - 20.30 uur
Vrijdag:
16.00 - 17.00 uur
17.00 - 18.00 uur
18.00 - 19.00 uur
19.00 - 20.15 uur

Molensteyn 47, De Meern
Dinsdag:
19.30 - 22.00 uur

Drumfanfare

jaar

Willibrordusstraat 45 (ingang St. Bonifatiusstraat t/o nr. 17)
Maandag:
18.00 - 19.00 uur
Dinsdag:
16.00 - 17.00 uur
17.00 - 18.00 uur
18.00 - 19.00 uur
19.00 - 20.15 uur
Woensdag:
18.00 - 20.00 uur
Zaterdag:
09.00 - 10.00 uur
09.00 - 11.00 uur
11.00 - 11.30 uur
11.30 - 13.00 uur

jongens

6 - 13 jaar

52

Jeroen de Groot

kleuters
meisjes
meisjes
meisjes

3 - 5 jaar
6 - 9 jaar
9 - 11 jaar
12 - … jaar

10
11
12
09

Cisca den Uyl
Cisca den Uyl
Cisca den Uyl
Cisca den Uyl

acro

D-selectie

05

Mirjam den Uijl

acro instroomles
acro
acro
acro

6 - 20 jaar
E-selectie
springles
D-selectie

02
03
04
05

Mirjam den Uijl
Mirjam den Uijl
Mirjam den Uijl
Mirjam den Uijl

dames
heren

vanaf 16 jaar
vanaf 14 jaar

15
53

Rien den Uyl
Eddy van der Rijst

dames

vanaf 16 jaar
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Rien den Uyl

Turnzaal Welgelegenl- Grebbeberglaan 1
Woensdag:
20.30 - 22.00 uur
20.00 - 21.30 uur
Vrijdag:
20.30 - 22.00 uur

Voor een actueel overzicht van de (pre)selectielessen verwijzen wij graag naar de website van Fraternitas: www.fraternitas.nl
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ADRESSEN LIJST
BESTUUR
Voorzitter
Ati Dijk

Secretaris (postadres)
Janneke Peerdeman

ati@fraternitas.nl

Postbus 9742
Voor digitale post

1e Penningmeester
Clasineke van Steensel
2e Penningmeester
Miranda Klinkenberg
Leden
Joop van Raaij
Brigyt Witteman

miranda@fraternitas.nl

Claudia de Groot

claudia@fraternitas.nl

3506 GS Utrecht
secretaris@fraternitas.nl

Clasineke@fraternitas.nl

joop@fraternitas.nl
brigyt@fraternitas.nl

TRAINERS COMMISSIE
Mail contact:
Voorzitter
Marja den Uijl
marja@fraternitas.nl
Leden
Loes Berkhof
loes@fraternitas.nl
Cees Casteleijn
cees.casteleijn@fraternitas.nl
Jelle Duinsbergen
jelle@fraternitas.nl
Anne Erkelens
anne@fraternitas.nl
Jeroen de Groot
jeroen@fraternitas.nl
Magali Harterink
magali@fraternitas.nl
Lenny de Heus
lenny@fraternitas.nl
Annemiek van der Ploeg annemiek@fraternitas.nl
Chantal Rietdijk
chantal@fraternitas.nl
Eddy van der Rijst
eddy@fraternitas.nl
Hester van der Rijst
hester@fraternitas.nl
Bapke Roodenburg
bapke@fraternitas.nl
Carlien den Uijl
carlien@fraternitas.nl
Mirjam den Uijl
mirjam@fraternitas.nl
Cisca den Uyl
cisca@fraternitas.nl
Rien den Uyl
rien@fraternitas.nl
Elsemiek Versteegt
elsemiek@fraternitas.nl
Steven Wijkmans
steven@fraternitas.nl
CONTACTPERSONEN:
Drumfanfare
Jantine Kroneman
Digitaal:
Ledenadministratie
Ria van Raaij
Fratblad
Redactie Frat-blad
Internet:

voornaam@fraternitas.nl

drumfanfare@fraternitas.nl

ledenadministratie@fraternitas.nl
Lanuariusweg 3
Digitaal:
http://www.fraternitas.nl
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3453 JA De Meern
kopij@fraternitas.nl

Er is weer ruimte om te adverteren….

DAT KAN GROOT
Maar ook iets kleiner….

Interesse?
Neem contact op met Fraternitas:
adverteren@fraternitas.nl

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

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

Apotheker

- Homeopathie
- Voor al uw vragen over geneesmiddelen
- Wij bezorgen bij u thuis

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

Indien onbestelbaar, retour ledenadministratie:
Zijlsterraklaan 44
3544 SV Utrecht

