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Van de voorzitter
Het bestuur luidt de noodklok!
Wat een feest, het 125 jarig
jubileum. We hebben er enorm
van genoten. En met we bedoel
ik niet alleen alle vrijwilligers
die het onmogelijke mogelijk
hebben gemaakt (chapeau), maar
vooral de deelnemers van groot
tot klein en van jong tot oud die
ons hebben vermaakt met hun
wervelende show. Ik wil ook het
publiek bedanken voor het warme
applaus en de hartverwarmende
complimenten achteraf voor
de prachtige en onvergetelijke
voorstelling met alles erop en
eraan.

Waren we
even bang
voor het
zwarte gat na
het jubileum,
niets is minder waar.
We moeten flink aan de bak.

Laat ik vooral voor mezelf praten,
ik heb nog bijna twee weken
boven de grond gezweefd met
een onafwisbare glimlacht op mijn
mond, tot…
Ja, tot de bestuursvergadering van
14 juni. Je geniet nog even na met
z’n allen, leest de reacties voor die
via de mail zijn binnengekomen,
maar dan roept de agenda je tot
de orde van de dag. Het seizoen
loopt ten einde, alleen acrogym
heeft nog een wedstrijd die − op
het moment dat ik dit stukje schrijf
voor het zomernummer van het
Fratblad – plaatsvindt.

Gebrek aan trainers
Als de situatie blijft zoals die nu is,
zijn de gevolgen vrij ernstig. We
kunnen op bepaalde uren geen
lessen meer verzorgen omdat
er geen trainers zijn. Groepen
samenvoegen is niet altijd een
optie omdat dan de groepen te
groot worden. We zullen vaker nee
moeten verkopen aan nieuwe leden
of we moeten gaan werken met
wachtlijsten. Dat is niet alleen heel
erg jammer, maar ook onwenselijk.
In een tijd dat 50% van de kinderen
lijdt aan overgewicht moeten we
de drempel om kinderen te >>

Zware taken wachten ons.
Want ondanks dat we een fijne
vereniging zijn met veel leden,
zonder financiële problemen of een
ruziënd bestuur, staat het water
ons aan de lippen. Waarom? We
hebben een gierend gebrek aan
trainers en bestuursleden.
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>> laten sporten juist zo laag mogelijk maken. Bij acrogym is de situatie
nog alarmerender door een gebrek aan trainers. Zoals het er nu naar
uitziet kunnen we alleen nog de recreanten faciliteren. Voor de selectie
hebben we nog geen trainer(s) gevonden.
Bestuursleden
Het is niet alleen het gebrek aan trainers dat steeds nijpender wordt, het
is ook het tekort aan nieuwe enthousiaste bestuursleden dat flink begint
te knellen. Willen wij als bestuur onze taak goed kunnen uitvoeren – en
in mijn ogen heeft het bestuur maar één taak: alle leden van Fraternitas
faciliteren zodat zij kunnen sporten – hebben we dringend versterking
nodig. Het bestuur is naarstig op zoek naar versterking zoals een
penningmeester en een bestuurslid dat onder andere redactie en social
media als taken heeft.
Nu is Fraternitas een club waarbij de leden niet te beroerd zijn om zich
voor de vereniging in te zetten. Dat hebben we wel gezien bij het 125
jarig jubileum. Toch doe ik nu een dringend beroep op alle leden.
Heb je belangstelling om trainer te worden, of ken je iemand die
belangstelling heeft, laat het ons weten. Heb je meer belangstelling
voor het bestuur, stuur dan een mail naar info@fraternitas.nl.
Trek die schoen aan, die past, dat weet ik!

Gelukkig is dit allemaal niet
onopgemerkt gebleven; na de
show ontvingen we meteen al
veel complimenten en een aantal
mensen nam de moeite ons een
berichtje te sturen:

“Dank voor de prachtige middag
zaterdag!”

Start lessen nieuwe seizoen

“Mooie show, goed
georganiseerd.”

juli

augustus
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“Erg leuk om te zien, mooie show”

Zomervakantie

Agenda

27 augustus			

Wat een prachtige show is er
2 juni neergezet door onze leden!
En wat hebben alle trainers,
show-commissie, toestelploeg en
natuurlijk de leden zelf daar
ontzettend hard voor gewerkt.
Fantastisch gedaan!

“Wat een fantastisch evenement
hebben jullie zaterdag gehouden.
Fantastisch door alle deelnemers,
door alle vrijwilligers, door al het
denkwerk en creativiteit maar
vooral door de sportieve maar
ontspannen en feestelijke sfeer bij
alle optredens. Kortom, ondanks
3 uur op een hard houten bankje
hebben we genoten, zijn we zeer
ontroerd door deze saamhorigheid.
Die heeft onze individualistische
maatschappij hard nodig. Zeer
bedankt dus voor jullie enorme
inspanning en energie.”

Hans Delissen

7 juli t/m 26 augustus		

Reacties Show

“Wat was het een prachtige show,
ik heb enorm genoten !!”
“Wat een organisatie, prima
gedaan, en wat een mooie show!”

“Ik vond het ook een prachtig
festival, zoals ik al zei op 2 juni.
Hartelijk gefeliciteerd met dit
mooie resultaat. Er is heel hard
gewerkt door heel veel mensen.
Prachtig om te zien dat dit nog
steeds kan in de huidige tijd, zoals
iemand al schreef. Vind ik ook.
Jullie moeten trots zijn op de club!
Het doet me goed dat ik er ook een
klein steentje aan kan bijdragen.”
Janneke (secretaris)
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Bezwaar foto’s Fratshow
Foto’s en video van de grote Fratshow
Voor de Fratshow ter ere van het 125 jarig jubileum hebben wij
professionele fotografen en videomannen ingehuurd om dit spektakel
vast te leggen om nog eens na te genieten. De foto’s zullen wij
binnenkort op onze site beschikbaar stellen. Maar voordat we dat doen,
moeten we in het kader van de nieuwe privacywet vragen of u akkoord
bent dat wij foto’s plaatsen waar mogelijk uw zoon of dochter duidelijk
in beeld is.

Aantallen!
Hoi festival-kanjers,
We hebben een klein overzichtje
gemaakt met aantallen en omvang
van ons Frat-feestje.
Wij hebben genoten van alles,

Als u bezwaar heeft tegen plaatsing, stuur dan even een mail naar
info@fraternitas.nl, met de naam van de betreffende deelnemer/ster, het
nummer van de act waar hij/zij aan mee deed en bij voorkeur met een
foto, zodat wij de foto van de betreffende persoon niet plaatsen.

Clasineke en Kees
(locatie/logistiek commissie)

Wij zullen u via de nieuwsbrief, website of facebook-pagina laten
weten wanneer de foto’s te bewonderen zijn en hoe de video eventueel
te bestellen is.

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

6

12 grote vrachtauto’s (trailers) met
materialen (ruim 150.000 kg)
100 stalen rijplaten (650 m2)
200 dranghekken (600 m)
30 bouwhekken (120 m)
1200 houten vlonders (3000 m2)
4500 m2 tentzeil (één voetbalveld)
10 stalen tentmasten
(6 x 16 m en 4 x 6 m)
300 stalen tentpalen (3 en 4 m
lang, 25 á 30 kg/stuk)
400 m staalkabel/scheerlijnen
300 spanbanden/scheerlijnen
400 stalen tankers/tentharingen
(20 á 25 kg/stuk)
2 stroomaggregaten
5 stroomverdeelkasten
enkele km’s stroomkabel (waarvan
400 m van 5 cm doorsnee; 1 kg/m)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 heftrucks (tijdens op en afbouw)
58 flessen frisdrank
1500 drankjes op 2-juni zelf (incl.
portemonnaieloze pauze)
537 broodjes
179 candybars
179 blikjes fris/melk
50 crewdiners
40 mensen chinees
12 pizza’s
70 liter koffie
66 flesjes water die minstens
3x bijgevuld zijn
951 bezoekers
350 deelnemers
100 vrijwilligers
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Op een terrein van de Uithof had
Frat een paar prachtige Circustenten
neergezet. En echt neergezet door een
groep sterke Fraternitanen.
Petje af, dames en heren, wat een klus
en hoe mooi waren ze in vol ornaat.

Reünie Fraternitas
‘Een reünie organiseren voor Frat’
Deze vraag kregen we: Margreet van
der Klij, Cees Casteleijn, Els Spierings en
Hero Buerman voor de viering van het
125 jarige jubileum van Fraternitas.
In het verleden hebben we regelmatig
een reünie georganiseerd voor de 25plus club. Dat zijn leden, die 25 jaar of
langer lid zijn van Fraternitas.
Met dat in ons achterhoofd zeiden we
natuurlijk direct “Ja, doen we, leuk
hoor”. Maar dit was andere koek.
Een reünie voor een familie, die
al 125 jaar in leven is, dat is nogal
wat. Gelukkig hebben we een groot
Fraternitashart, dus begonnen we

enthousiast aan de voorbereidingen.
Tijdens onze vergaderingen was het
zaak om ‘bij de les’ te blijven, want al
heel snel begonnen onze gesprekken
over ons gezamenlijk verleden bij Frat.
En natuurlijk wat Frat voor ons heeft
betekend en nu nog betekent.
Een ‘broederlijke band’, met 2 dames
en 2 heren uit de familie Fraternitas.
Hoe mooi is dat.

Voor de reünisten was een aparte
tent beschikbaar, die we al vroeg
in de ochtend met veel materiaal
aankleedde. Een hoek voor materiaal
van de vroegere Drumband, later
Drumfanfare, tafels met oude foto
albums, verslagen en ingebonden
jaarverslagen.

Maar toen toch ter zake.
De taken werden snel verdeeld:
Adressen opzoeken, eventuele
verhuizingen achterhalen, brief
opstellen, enveloppen schrijven e.d.
En uiteindelijk alle uitnodigingen
versturen met, ja ja, een prachtig logo.

En daar werd veelvuldig naar gekeken.
Veel oud-leden, leden en familie
kwamen een kijkje nemen, bladerden
in de oude Fratbladen met ieder zijn of
haar eigen verhaal erbij. Er ontstond
rondom de reünietent een bijzondere
sfeer van vroeger, verhalen van
marswedstrijden en van uitvoeringen
in het oude Tivoli.
Van turnen in een zaal met heeeeeel
oude kokosmatten, waarop er geturnd
moest worden. Bij het inzien van de
jaarboeken hoorden we vaak van: oh
kijk, “dat ben ik” of “weet je nog toen
we naar woerden gingen met 7 bussen
vol leden en toen het heeeel warm was
tijdens de marswedstrijd”.
Kortom, het was een feestje om hierbij
te staan en te luisteren en mee te
genieten.
Met de geweldige demonstratie van
alle leden in een grote circustent
was dit jubileum een groots feest.
Compliment aan leden, trainers,
vrijwilligers en bestuur die deze dag tot
een bijzondere dag hebben gemaakt.
Namens de reüniecommissie:
Els Spierings

Margreet, Hero, Els en Cees

Adverteren in het fratblad?
Mail naar adverteren@fraternitas.nl.
8
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Overlijden Frans Grobben

Frans Grobben

Er was eens...

10 december 1943 – 3 juni 2018
In de nacht na ons festival is ons lid Frans Grobben overleden.
Op het overlijdensbericht stond de mooie toepasselijke tekst
Iedere dag werd de wereld kleiner
de mogelijkheden minder
de levenswil bleef
het leven niet
Wij wensen zijn vrouw Nel, dochters Cisca, Joke en Inge,
schoonzoon Rien en kleinkinderen Laura, Michel, Desirée,
Remco en Vincent heel veel sterkte.
Frans is op 1 mei 1953 als lid ingeschreven.
Hij heeft zijn vrouw Nel Grobben-Wolda leren kennen bij de toenmalige
drumband, waar hij met de indrukwekkende grote trom liep.
Ook hun kinderen en bijna alle kleinkinderen zijn lid
van Fraternitas (geweest).
Tijdens de uitvoeringen maakte Frans altijd deel uit van de zwarte bende,
wat nu toestelploeg heet (dat zijn die mannen die tijdens de show telkens de
toestellen wisselen). En als er toestellen kapot waren of er moest ergens in een
zaal een kastje getimmerd worden, stond Frans daar altijd klaar voor.
Frans heeft heel veel voor Fraternitas betekend, wij zullen hem missen
en wij zullen vaak aan hem terugdenken.

Frans Grobben, zesde van links. Zwarte bende tijdens een uitvoering in 1990.
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Verslag van een moeder
Elsemiek geeft les op de Nolenslaan, we
wonen daar om de hoek al 22 jaar.
Onze dochter Julia gaat naar groep drie
op de OBS de Koekoek. In januari was
er plek op de maandag om te starten
met turnen van 17.00 tot 18.00 uur.
En meteen kregen we de uitnodiging
om mee te doen met de Grote Niet te
Vermijden Frat Show, welnu vooruit
dan maar!
Wekenlang hebben de meiden
geoefend en goed samengewerkt.
Elsemiek had hulp nodig bij
de ‘kostuums’ en ik heb op de
Molenwerfhof een creatief bureau
Niemandsland en wilde deze klus
graag doen. Na wat overleg waren we
er uit: witte feestjurkjes met festival
accessoires en vlinder tops.
Op twee juni was het zover ....na het
bezoek aan de Botanische tuinen
gingen we het Festival terrein op.

De gigantisch mooie circustent maakte
op ons grote indruk, maar op de
turngroep en Elsemiek natuurlijk niet?
Alle meiden deden enorm hun best
en ik was erg trots op hun geduld en
doorzettingsvermogen om het tot zo’n
prachtige show te brengen.
Na de show zijn we naar het frietkot
gerend, onze weg vervolgd naar de rij
voor de hamburgers, ons opgedeeld
voor het bier en frisdrank.
Uitbuiken op het gras en los gaan op
het springkussenstormbaamparcour.
Het was een gruwelijk fijn einde.
Omdat ik heel nieuwsgierig ben vroeg
ik mij af wie er zo mal waren om dit
alles te realiseren. ..tegen het nachtelijk
uur kwam ik daar achter
Vaders en moeders en daar dan weer
familie van, ofwel de Frat Familie, een
heel betrouwbare, blijkt.
Groet Annemieke Brandsen
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Verslag Acro
Het hele jaar werken we er al naar
toe met de acro trainers:
de wedstrijden en de Frat Show.
Tussen het werken en les geven door
wordt er een hoop gepland, we zitten
samen om 2 spetterende demo’s te
maken. Dagen en avonden neemt
het in beslag om te bedenken wat
voor soort demo’s het gaan worden,
welke muziek gaan we gebruiken, we
bedenken stukken dans, we bedenken
torens en waar en wanneer ze moeten
komen, waar en wanneer gooien we
de meiden in de lucht, wat krijgen de
meiden en heer aan, hoe en wanneer
maken we de decor stukken, hoe en
wanneer gaan we het aanleren.
Met 2 succesvolle plaatsingswedstrijden achter de rug en voor
een aantal teams de halve finales

in het verschiet kunnen we dan
eindelijk volledig aan de slag met de
voorbereidingen aan de Frat Show.
Trainingen worden omgegooid om
in een zo kort mogelijke tijd zoveel
mogelijk aan de demo’s te kunnen
werken.
En wat wordt er gewerkt!! Binnen
een maand zijn beiden demo’s aangeleerd en kunnen we aan de slag
met het oefenen van de groepstorens,
groepstempo’s, en de losse balans en
tempo elementen die je met je eigen
team of met je leen team (alleen voor
de demo) doet. Dans wordt afgewerkt,
stukken die niet lekker lopen worden
aangepast. Torens verschoven zodat de
dans ervoor en erna beter verloopt EN
er wordt hard gewerkt aan de decor
stukken.

Met de hulp van Hanneke, Alexander,
Machteld, Pauline, Eva, Mirjam,
Lotte en haar vader, Nanke en alle
acromeiden worden er binnen no time
allemaal mooie spullen getoverd om de
demo’s nog mooier te maken.
Tussen door nog even de halve finale
voor Irene, Julé en Barbara en ook voor
Jaimy, Roos en Bo. En daarna de laatste
afwerkingen voor de show, spannend
hoor!!

Zaterdag 2 juni is het
dan eindelijk zover. Om
13.00 druppelen de acro
meiden en heer binnen.
Iedereen kleed zich om
in de juiste outfit, en
wordt voorzien van een
lekkere laag glitters,
dan nog heel even naast
de tent de onderdelen
doornemen en dan
begint het echt. Heel
frat staat buiten de
tent te wachten tot het seintje wordt
gegeven en dan zijn we niet meer te
stoppen.
Vlak voor ons nummer de laatste
puntjes op de i, nog her en der wat
glitters bij werken, iedereen even
focussen, denk aan de GLITTER
ANANASSEN!! Dan klaar staan op je
plek en voor we het weten staan we
op de vloer en gaan de muziek en
lampen aan.
Het is super om te doen en volgens mij
genieten we allemaal. We horen onze
fans (en misschien die van anderen
ook wel) klappen en dan is het alweer
voorbij. Gelukkig mochten we nog
een keer, we hebben niet voor niets 2
demo’s gemaakt. De 2e demo met her
en der een aanpassing omdat er een
van de meiden was uitgevallen (een
verkeerde landing bij de 1e demo) ging
ook heel goed!!
Dit keer geen glitter maar spook
ananassen, minstens zo leuk als glitter
ananassen ,of nou ja, wij vonden het
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Medewerkers: BEDANKT!
Medewerkers aan het Fratfestival:
Camiel Corneille verzorgde de
openingsact van de show.

erg leuk om lekker door de tent te
spoken. En toen was het echt op, nog
even met z’n allen het eind nummer en
dan met al je fans nog wat eten en na
genieten van een prachtige show.
Maar nee ons seizoen is nog niet
klaar, gelijk door naar het volgende
want we doen nog mee met de Open
Kampioenschappen West Nederland.
En daarvoor hebben we nog 3
trainingen!! Geen tijd om op de billen
te zitten maar hop aan de slag om

ook deze wedstrijd goed voor de dag
te komen. Ik denk dat alle meiden en
heer de glitter ananassen en de show
nog vers in hun geheugen hadden,
want wat werd er afgelopen weekend
geshined op de vloer zeg!!! De ene na
de andere oefening spetterde van de
vloer af en ook de jury was onder de
indruk, er zijn dan ook maar liefst 3
podium plaatsen behaald! Alexander
en Floortje- mix paar D nivo , Jaimy,
Roos en Bo- dames groep D nivo en
Nicky en Gabi – dames paar C nivo
behaalden alle 3 een 2e plaats. Nu zit
het acro seizoen er echt bijna op. Nog
een paar weken les en dan op 7 juli de
laatste les van dit seizoen met in de
middag een gezellige afsluiter.
Ik sluit mijn trainers carrière na 10
vruchtbare jaren met een heel heel
tevreden en trost gevoel af!!

De belichting tijdens de show werd
gecoördineerd door Frans van Belkum,
die dit al heel veel uitvoeringen, gala’s
en shows heeft gedaan.
Voor het geluid tijdens de show kwam
Sebastiaan Pos weer in aktie. Ook hij
heeft dit al meerdere shows gedaan.
De video opnames zijn verzorgd door
Provoductions van Silvan Provoost.
De foto’s zijn gemaakt door Kris van
Veen en Paula de Groot.

TOP

!

Onze veiligheid was gewaarborgd
door 6 EHBO-ers van Het Rode Kruis en
door 20 BHV-ers en EHBO-ers vanuit de
eigen vereniging.
De band Angie & the Billie Jeans,
bestaande uit Rick Fleer (bas), Isis
Hommema (zang), Anne Coolen (zang),
Daan Roozeboom (gitaar en zang),
Mark Brasser (toetsen), Dolly Haselager
(sax), Jelle Hoekstra (trompet), Rik
Frieling (drums) en Daan Donkers
(geluid) speelde heerlijke muziek
tijdens het feest.
DJ La Piovra (Sicco Louw) draaide
gezellige muziek in de pauzes van de
band.
Het kindermateriaal (luchtkussen en
klein circusmateriaal) zijn beschikbaar
gesteld door Sport op Maat van Jeroen
de Groot.
De foodtrucks zijn geregeld door Bier
en Appelsap.
Het terrein werd ’s nachts bewaakt
door medewerkers van Guestwise. >>

Lieve acrogymmers, bedankt voor deze
mooie tijden en in het bijzonder dit te
gekke laatste jaar!!!
Mirjam den Uijl
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>> Dit alles is geregeld door de
jubileumcommissie, die bestond uit:
Coördinatie
Ati Dijk en Marja den Uijl
Locatie en logistiek commissie
Clasineke Groenendijk en Kees den Uijl
PR en sponsorcommissie
Hantzen Duinstra-de Jong, Jonneke
Kuperus, Marieke de Groot (vanuit
Spanje), Natascha Baars en Pien van
den Eijnden.

Jelle Boer, Jeroen de Groot, Jeroen
Versteegt, Jolanda van der Linden, Joop
van Raaij, Kees den Uijl, Laura den Uyl,
Lenny de Heus, Leo van Veenendaal,
Lorenzo Smeedering, Lucas Linssen,
Maarten Gadellaa, Mariëlle van der
Meer, Marina Luijkx, Marius Geurts,
Milo Hoek, Muriel Sterk, Nicky van
Steensel, Nicolaas Gadellaa, Peter
den Uijl, Rick van Rooijen, Rien den
Uyl, Robbert den Uijl, Rogier Dijkink,
Sebastiaan Pos, Shanna van Steensel,
Siem Kuyk, Sigrid den Uijl, Steven
Wijkmans, Victor, en William.

Showcommissie
Cisca den Uyl, Hilde de Vries, Joop van
Raaij, Lenny de Heus, Peter den Uijl,
Ria Kraaimaat, Rien den Uyl, Robbert
den Uijl en Steven Wijkmans.
Feestcommissie
Carlien den Uijl, Hester van der Rijst,
Jolanda van Ommen en Laura den Uyl.

Hero Buerman, Hester Mehagnoul,
Hester van der Rijst, Hilde de Vries,
Irene Meertens, Irene Rademaker,
Jaïr de Groot, Jan Willem vd Heuvel,
Janneke Peerdeman, Jelle Duinsbergen,
Jelle Redeke, Jeroen Versteegt, Joana
Ferrari, Jolanda van der Linden,
Jolanda van Ommen, Jonneke Kuperus,
Joop van Raaij, Karin Mackaaij, Karin
Michies, Kaylee de Heus, Kees den
Uijl, Kerstin Capel, Kosse Doornbos,
Laura den Uyl, Lecoli van Beek, Lenny
de Heus, Lorenzo Smedering, Margit
Vellekoop, Margreet van der Klij,
Mariëlle van der Meer, Marja den
Uijl, Marjolijn de Vries, Mettie van
Oostveen, Mirjam den Uijl, Natascha
Baars, Nicky van Steensel van der Aa,
Nienke van der Rijst, Peter den Uijl,
Peter van Gendt, Qvinny Leemans, Ria
Kraaijmaat, Rien den Uyl, Robbert den
Uijl, Rogier Dijkink, Sannie Jansen,
Sarah Dirksen, Shanna van Steensel van

der Aa, Shelley de Heus, Sigrid den Uijl,
Stéphanie van den Berg, Wilhelm van
Eeken , Willem de Wit en Wilko Dijk.
En nog enkele vrijwilligers waarvan de
namen helaas niet bekend zijn bij ons.
En natuurlijk de moeders/leden die
geholpen hebben met het maken van
de mooie kleding die gedragen werd
tijdens de show en niet te vergeten de
decorstukken die gemaakt zijn.
En natuurlijk het aller, aller
belangrijkste ALLE LEDEN die hebben
meegedaan.

Iedereen heel erg bedankt.
Zonder jullie was het niet mogelijk
geweest.

Super Bedankt!

Vrijwilligers voor, tijdens en na het
Festival.
Dan waren er natuurlijk ook heel
veel handen nodig tijdens het op- en
afbouwen van de tent. Hiervoor zijn 53
vrijwilligers in aktie gekomen, zijnde:
Abel Brasse, Alexander Mes, Arnas,
Ati Dijk, Bart den Uijl, Carlien den Uijl,
Cees Casteleijn, Clasineke Groenendijk,
Claudia de Groot, Dries Klooster, Dylan
Vanokas, Eddy van der Rijst, Evert de
Boer, Floris van Heel, Frank Visser, Hans
Delissen, Hantzen de Jong, Hester
van der Rijst, Hilde de Vries, Jair de
Groot, Jan Willem van den Heuvel, Jari,
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Het festival op 2 juni werd mogelijk
gemaakt door meer dan 80 vrijwilligers:
Allan Freije, Agna Overbeek, Angela
Alonso, Anke van Hardeveld, Anne
Renders, Ati Dijk, Babette de Groot, Bas
van der Rijst, Brigyt Witteman, Carlien
den Uijl, Cees Casteleijn, Cisca den Uyl,
Clasineke Groenendijk, Claudia de
Groot, Dominique Baars, Eddy Yarally,
Els Spierings, Elsemiek Versteegt, Elze
van der Meer, Esmee de Heer, Femke
de Groot, Hanneke Veldhuizen, Hans
Delissen, Hantzen Duinstra-de Jong,

Mevr. Drs. C. Groenendijk, Apotheker
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Kleding
Kledingverkoop
Zoals jullie tijdens het Festival hebben kunnen zien heeft Fraternitas een
nieuw turnpakje. Ik hoop dat jullie het mooi vinden. Wij, als vereniging, gaan
het turnpakje niet meer verkopen. De nieuwe Turnpakjes zijn te koop bij
TT-Gymnastics.
Dit kan via de webshop (www.tt-gymnastics.nl), maar je kunt er ook naar toe
(Ambachtsweg 14, 3542 DG Utrecht). Kijk dan wel even voor de openingstijden op
de site van TT-Gymnastics. Voor de jongens (turnsinglet met de witte korte broek)
kunnen jullie nog bij Fraternitas terecht. Deze is via Fraternitas goedkoper.

Prijzen

128 t/m 164

S t/m L

Turnpakje (meisjes)

€ 40

€ 42,50

Turnlegging (meisjes)

€ 18

€ 19,50

Turnsinglet (jongens)

€ 10*

€ 10*

Korte broek (jongens)

€ 10*

€ 10*

Turnsinglet + korte broek samen

€ 17,50*

€ 17,50*

Nieuwe leden
Ellis Beggs
Emilia van den Berg
Fiep de Bruijne
Sanne van Dijk
Iris van Egmond
Eef ten Haaf

Younes Hajjari
Fiona Hassink
Daan van Heeten
Fay van Houten
Line Koopman
Jans Kuypers

Mythe van Oostveen
Sanne Poell
Jinte Oude Moleman
Katja van Vugt
Pepe Wils
Sam Wijfjes

Nog een paar festivalplaatjes

* Dit zijn niet de prijzen die TT-Gymnastics hanteren.

Trainingen
Voor de trainingen zijn geen speciale
kledingseisen. Je moet wel sport
kleding dragen waarin je goed 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
Komend seizoen 2018-2019 mogen de
meisjes/dames beide pakjes dragen
tijdens de wedstrijden en vanaf
seizoen 2019-2020 gaan we alleen nog
het nieuwe pakje te dragen. Als je
turnschoentjes draagt moeten die wit
zijn, met helemaal witte sokken.
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Ondertussen was de toestelploeg
nog druk bezig om in de hoofdtent
alle verlichting naar beneden te
halen.

Na de show...
Het einde van een prachtige show,
werd de start van een gezellige
after-party voor jong en oud op
het Frat-festival. Want op 125 jaar
moet het glas geheven worden!
Terwijl de gekleurde ballen en
de confetti van het gezamenlijke
eindnummer van alle leden nog in
de lucht hingen, klonken de eerste
tonen van de feestband Angie &
The Billie Jeans al in de voortent.
Alle toeschouwers werden met
muzikale klanken de tribune af
verleid, terwijl alle leden zich
rustig konden afschmincken en
omkleden, om daarna terug
naar de ouders gebracht te
kunnen worden. Het gezellige
festivalterrein met foodtrucks en

barretjes bood een perfecte
locatie om na te praten over
de fantastische show, om oude
bekenden op te zoeken bij de
reünistentent en voor de liefhebber
een dansje te wagen op de soul
en funk muziek van de 9-koppige
feestband of bekende hits van DJ
La Piovra.
Ook voor de kids was er genoeg te
doen. Zo zijn er heel wat gezichten
geschminkt met de meest prachtige
kleuren. Ook de enorme stormbaan
bleek een groot succes. En onder
leiding van ROC studenten sport
en bewegen werden er heuse
circuskunsten geoefend met
diabolo’s, ringen, jongleerballen,
Chinese bordjes, etcetera.

Wat hebben die hard gewerkt!
Toen eenmaal alle taken voor
al die vrijwilligers, die deze
onvergelijke dag mogelijk hebben
gemaakt, erop zaten, kon het
feestje echt los barsten.
En verdiend! De voetjes gingen
van de vloer en de polonaise werd
ingezet tot middernacht.......

Sponsorsen festival bedankt!

De acroafdeling
kreeg maar geen
genoeg van de show
en lieten buiten
ook nog wat mooie
piramides zien.
Kortom er was
genoeg te beleven.
En dat bleek ook
wel, want tot een
uurtje of 9 was het
nog gezellig druk
op het terrein.
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KIDS!
Zie jij wat dit is?

s!
Antwoord:
n Fraternita
turnpakje va
Het nieuwe

#

Contributrie per 1 juli 2017

Mop
Roos en Lola ga
an naar de
snackbar. Ze beste
llen twee
hamburgers, iede
r een. Ze
krijgen een grot
e en een kleine
hamburger. Jij m
ag eerst kiezen,
zegt Roos. Lola
denkt even na en
kiest dan toch de
grote. Wat ben
jij onaardig zeg,
zegt Roos, je kies
t
gewoon de grot
e! Welke zou jij
kiezen dan? vraa
gt Lola. Ja, de
kleine natuurlijk,
zegt Roos.
Zegt Lola: Wat ze
ur je dan, die
heb je nu toch?

?

IBANnummer Fraternitas: NL39RABO0305641212
De contributie voor 1 uur les per week bedraagt € 40,00 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 € 15,- voor elk lid.
Bedrag per kwartier is € 6,25 voor elk lid.
Bondscontributie
De bondscontributie (KNGU) wordt per kwartaal met de gewone
contributie geïnd. In 2017 is dat: leden t/m 15 jaar € 5,35 / kwartaal;
leden vanaf 16 jaar € 6,55 / kwartaal.
Inschrijfgeld
Inschrijfgeld wordt (eenmalig) bij inschrijving als nieuw lid betaald bij de
eerste 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.
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Vragen over de contributie
Zijn er toch nog vragen, kijk op de website of stuur
de vraag naar onze 2e penningmeester
Jonneke Kuperus via jonneke@fraternitas.nl.
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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

Er is weer ruimte om te
adverteren

Ruim 25 jaar ervaring
n….

DAT KAN
GROOT
Maar ook iets kleiner….
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Interesse?

Adressen
Bestuur
Voorzitter Hans Delissen		
voorzitter@fraternitas.nl
		 (06) 41 72 31 31
Secretaris Janneke Peerdeman		 secretaris@fraternitas.nl
		 (06) 43 16 60 65 (na 18.00 uur)
1e penningmeester vacant		 penningmeester@fraternitas.nl
		
2e penningmeester Jonneke Kuperus		 jonneke@fraternitas.nl
Leden:
Joop van Raaij		
Claudia de Groot		
Mariëlle van der Meer		
Hantzen Duinstra-de Jong		
Marina Luijkx		

joop@fraternitas.nl
claudia@fraternitas.nl
marielle@fraternitas.nl
hantzen@fraternitas.nl
marina@fraternitas.nl

Trainers

Voorzitter
Claudia de Groot

claudia@fraternitas.nl

Leden
Dominique Baars		
Eddy van der Rijst		
Eddy Yarally		
Elsemiek Versteegt		
Joana Dijkstra		
Lenny de Heus 		
Mandy de Heus		
Natascha Baars 		
Nicky van Steensel v/d Aa		
Qvinny Leemans		
Sarah Dirksen		
Shanna van Steensel v/d Aa		
Vera Geling		

dominique@fraternitas.nl
eddy@fraternitas.nl
eddy.yarally@fraternitas.nl
elsemiek@fraternitas.nl		
joana@fraternitas.nl
lenny@fraternitas.nl
mandy@fraternitas.nl
natascha@fraternitas.nl			
nickyvansteensel@fraternitas.nl
qvinny@fraternitas.nl
sarah@fraternitas.nl
shanna@fraternitas.nl
vera@fraternitas.nl		

Ledenadministratie

Ria van Raaij		 ledenadministratie@fraternitas.nl
		 (030) 243 66 42
Redactie Frat-blad		 kopij@fraternitas.nl
Facebook		socialmedia@fraternitas.nl
Nieuwsbrief		nieuwsbrief@fraternitas.nl
Internet http://www.fraternitas.nl		 webmaster@fraternitas.nl
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Rooster vanaf september 2018
Burgemeester Fockema Andrealaan 9 zaal 1

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

Maandag:
17.00 - 18.00 uur
18.00 - 19.00 uur
19.00 - 20.15 uur

Maandag:
17.00 - 18.00 uur
18.00 - 19.00 uur

jongens 6 - 9 jaar
jongens vanaf 9 jaar

Nicky van Steensel van der Aa
Nicky van Steensel van der Aa

Dinsdag:
16.30 - 17.30 uur
17.30 - 18.30 uur
18.30 - 19.45 uur

meisjes 6 - 8 jaar
meisjes 9 - 11 jaar
meisjes vanaf 12 jaar

Natascha Baars
Natascha Baars
Natascha Baars

Woensdag:
17.00 - 18.15 uur
18.00 - 20.00 uur
20.00 - 21.00 uur

acro wedstrijd vanaf 7/8 jaar
acro wedstrijd vanaf 7/8 jaar
acrodemo vanaf 8 jaar

Qvinny Leemans

Zaterdag:
09.00 - 10.00 uur
09.00 - 11.00 uur
11.00 - 11.30 uur
11.30 - 13.00 uur

acro recreatie vanaf 6 jaar
acro wedstrijd vanaf 7/8 jaar
acro springles (alleen wedstr)
acro wedstrijd vanaf 7/8 jaar

Woensdag
17.00 - 18.00 uur
18.00 - 19.00 uur

meisjes en jongens 4 - 7 jaar
meisjes 8 - 9 jaar
meisjes 10 - 14 jaar

Club-Extra 4 - 9 jaar
jongens 6 - 10 jaar

Shanna van Steensel van der Aa		
Shanna van Steensel van der Aa
Shanna van Steensel van der Aa

Eddy Yarally
Eddy Yarally

Oudekerkstraat 2A (ook: ingang Palmstraat)
Maandag:
17.00-18.00 uur
18.00-19.00 uur

acro recreatie vanaf 6 jaar
acro wedstrijd vanaf 6 jaar

Sarah Dirksen
Sarah Dirksen			

Woensdag:
16.45 – 17.45 uur
17.45 – 18.45 uur

meisjes 5 - 7 jaar
meisjes 8 - 10 jaar

Dominique Baars
Dominique Baars

Donderdag:
16.45-17.45 uur
17.45-18.45 uur
18.45-19.45 uur

meisjes en jongens 4 - 7 jaar
meisjes 8 - 9 jaar
meisjes 10 -12 jaar

Shanna van Steensel van der Aa
Shanna van Steensel van der Aa
Shanna van Steensel van der Aa

Vrijdag:
17.00 - 18.00 uur
18.00 - 19.00 uur
19.00 - 20.00 uur

meisjes 5 - 7 jaar
meisjes 8 - 9 jaar
meisjes 10 - 14 jaar

Joana Ferrari
Joana Ferrari
Joana Ferrari

Nolenslaan 33
Maandag:
17.00 - 18.00 uur
18.00 - 19.00 uur
19.15 - 20.15 uur
20.15 - 21.15 uur
Vrijdag:
16.00 - 17.00 uur
17.00 - 18.00 uur
18.00 - 19.00 uur
19.00 - 20.15 uur
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meisjes 4 - 7 jaar
meisjes vanaf 8 jaar
Conditieles (dames) 65-85 jaar
Conditieles (dames) 35-65 jaar

Elsemiek Versteegt
Elsemiek Versteegt
Lenny de Heus
Lenny de Heus

Bangkokdreef
Dinsdag:
16.15 - 17.00 uur

special turnen voor kinderen
Jolanda van der Linden
met een verstandelijke beperking
jongens/meisjes 4-12 jaar

Turnzaal Welgelegen-Grebbeberglaan1
Dinsdag:
21.30 - 23.00 uur

dames vanaf 16 jaar

Eddy Yarally

Woensdag:
20.30- 22.30 uur

dames vanaf 16 jaar

Vera Geling

Woensdag:
20.30 – 22.00 uur heren vanaf 14 jaar
meisjes 6 - 7 jaar
meisjes 8 - 9 jaar
meisjes 10 - 11 jaar
meisjes vanaf 12 jaar

Eddy van der Rijst

Mandy de Heus
Mandy de Heus
Mandy de Heus
Mandy de Heus
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Indien onbestelbaar, retour ledenadministratie:
Zijlsterraklaan 44
3544 SV Utrecht

