
Utrecht, augustus 2017 
 

Belangrijke info: Turnshow 2 juni 2018 
 
Geachte ouders van ………………………………., 
 
Fraternitas bestaat in 2018 alweer 125 jaar!! 
Het lustrumjaar wordt op 2 juni 2018 groots afgesloten met een 
show in een circustent op het festivalterrein van de  
Botanische Tuinen, Budapestlaan 17, 3584 HD Utrecht.  
Wij hopen dat het net als in 2013 weer een groot succes gaat worden!!  
 
Het is de bedoeling dat alle lessen (dus alle leden) hieraan mee gaan doen. 
De Frat turn show wordt dit keer één keer uitgevoerd met een middagvoorstelling op 
zaterdag 2 juni 2018. 
 
Begin 2018 wordt er een oefen generale gehouden van het nummer. De oefening(en) 
moeten er dan voor een groot deel in zitten. Van deze oefen generale ontvangt u t.z.t. bericht 
van de eigen leiding. 
 
Twee belangrijke data om alvast te noteren in de agenda (svp hele dag reserveren, 
exacte tijd wordt later bekend gemaakt: 
Zaterdag 26 mei 2018 staat de generale repetitie in het Sportcentrum Galgenwaard 
gepland en zaterdag 2 juni 2018 de Frat turn show in de circustent, Botanische Tuinen. 
Met de generale repetitie wordt het hele programma gerepeteerd (dus ook openings- en 
sluitingsnummer). 
Het is van het grootste belang dat, wanneer uw kind met de Frat turn show meedoet, het ook 
op deze 2 zaterdagen (generale en Frat turn show), in de juiste (Frat) kleding of kleding die 
voor het nummer vereist is, aanwezig is.  
 
Wij verzoeken u de onderstaande opgave strook z.s.m. (uiterlijk vrijdag 13 oktober 2017) 
volledig ingevuld op les in te leveren. Wij snappen dat wij nogal een beroep op u doen en 
willen u dan ook bij voorbaat heel hartelijk danken voor uw inzet. 
 
Veel succes met het oefenen op de les! 
Hou het Frat blad, Facebook en de digitale nieuwsbrief (zodra deze live gaat) in de gaten 
voor meer informatie over de Frat turn show die op 2 juni 2018 gehouden gaat worden. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Namens de show commissie,  
Hilde de Vries, Joop van Raaij, Lenny de Heus, Ria Kraaimaat, Rien den Uijl, Robbert den 
Uijl, Steven Wijkmans en Cisca den Uijl 
__________________________________________________________________________ 

Opgave strook Fraternitas turn show zaterdag 2 juni 2018 
Naam van het kind: ………………………………………..  
Op les bij:  ……………………………………….. 
 
Doet uw kind mee met de Frat turn show op 2 juni 2018?   ja  / nee*  
Is uw kind in het bezit van de juiste kleding voor het nummer?  ja /  nee* 
Zo nee, bent u bereid dit vóór uiterlijk 26 mei 2018 
voor uw kind aan te schaffen?      ja  / nee* 
Is uw kind bereid om voor de oefen generale in een (andere)  
zaal te oefenen (datum/tijd/locatie volgt later via eigen leiding)?  ja  / nee* 
Is uw kind 26 mei 2018 in het Sportcentrum Galgenwaard aanwezig? ja  / nee* 
(* omcirkelen wat juist is) 

 
Handtekening:…………………………… 

 


