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Van de voorzitter
Wat nu?
Wat een geweldige zomer was het.
De ene dag was nog warmer dan de
andere en die dag was nog droger
dan de vorige. Voor het weer was
het helemaal niet nodig om naar
het buitenland af te reizen. Toch
hebben we dat weer met z’n allen
gedaan getuige de prachtige foto’s
verderop in het Fratblad.
Na deze welverdiende en
weldadige vakantie staan we
weer allemaal fris en fruitig in
de startblokken voor het nieuwe
seizoen. Maar wat nu, vorig jaar
was lekker makkelijk. Het hele
seizoen stond in het teken van ons
jubileum. We konden het hele jaar
toewerken naar die ene dag in juni.
Daar moest het gebeuren. En daar
gebeurde het ook. Allemaal op die
2e juni in die prachtige tent in de
Botanische tuinen. Een beetje moe
maar voldaan konden we daarna
allemaal op vakantie.
Het voelt nu een beetje als een
post olympisch jaar. We hebben
allemaal gepiekt op die 2e juni. De
spanning is weg. Het lijkt wel of
we even moeten resetten. Toch is
niets minder waar en van resetten
is geen sprake. De trainingen

zijn weer
gestart en er
staan weer
voldoende leuke wedstrijden
op het programma, zoals de
onderlinge wedstrijden op
31 maart in de Galgenwaard.
Nu de zomer achter ons ligt en
plaatsmaakt voor herfststormen
en regen, maken we ons weer
langzaam op voor de feestdagen.
Het duurt nog wel ruim anderhalve
maand, maar ook Sinterklaas
brengt weer een bezoekje aan
Fraternitas. Op 24 november heeft
hij zijn agenda leeggemaakt voor
Fraternitas. Dat is toch weer heel
aardig van de goed heiligman.
Informatie volgt.
Toch heeft niet iedereen in
de vakantie stilgezeten. De
lesroostercommissie heeft een
drukke zomer gehad. Dat heeft wel
geresulteerd in een aantal nieuwe
trainers. Die worden nu ingewerkt.
De aanwas van nieuwe trainers is
meer dan welkom en een hele zorg
minder.
Toch zijn nog niet alle zorgen over
de trainers verdwenen, met name
bij de acrolessen. Dankzij Irene
en Jaimy kunnen de trainingen
van de selectiegroep doorgaan,
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maar door het afscheid van Mirjam zijn we nog steeds op zoek naar een
hoofdtrainer. De zoektocht gaat door en wie weet ken jij wel iemand die
deze handschoen wil oppakken.
Ook bij het bestuur zijn nog enkele vacatures. We zijn nog steeds op zoek
naar een penningmeester, een secretaris en een algemeen bestuurslid. Wil
je iets doen voor je cluppie of je bent op zoek naar een bestuurlijke taak,
neem dan even contact met ons op. Twijfel je of heb je vragen, bel gerust.
We staan je graag te woord.
Ik wil dit eerste bericht niet in d-mineur eindigen. Want ook dit postjubileumjaar wordt weer een knaller, met oude vertrouwde en nieuwe
trainers, met fonkel nieuwe kekke pakjes en wedstrijden om naar uit te
kijken. Kortom, we hebben er weer heel veel zin in.
Hans Delissen (voorzitter)
		

Agenda
oktober 2018
15 t/m 19 oktober		
20 t/m 28 oktober		

Inleveren lotenboekjes Grote Clubactie
Herfstvakantie, geen les

november
3 november			
Springwedstrijden, Oudewater
10 november			
Rayon clubteam, Amersfoort
24 november			Sinterklaasfeest
24 november			
Inleveren kopij Fratblad
				(kopij@fraternitas.nl)
december
8 december			
1e voorwedstrijd div 4,5,6 en D1-D3
24 dec t/m 6 jan		
Kerstvakantie, geen les
januari 2019
12 januari			
		
maart
31 maart			
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2e voorwedstrijd div 4,5,6 en D1-D3
Onderlinge wedstrijden in Galgenwaard

Lenny neemt afscheid
Na 25 jaar turnles gegeven te hebben
viel voor mij het doek op 9 juli.
Hoe het allemaal begon…
In 1993 bestond Fraternitas 100 jaar.
Dat was bijzonder en dus werd er groot
uitgepakt. De reden voor sommige
trainers om het turnjaar af te maken en
daarna te stoppen.
Bij Fraternitas werd druk gezocht naar
een nieuwe trainer voor de Nolenslaan
vanaf september 1993.
In die tijd was ik gestopt met turnen
en gaan stijldansen bij Zeegers in de
Breedstraat. Ik was daar op vier dagen
de assistent-dansjuf en in mei bijna elke
avond present om te assisteren bij het
afdansen. Je werd dan beoordeeld en
behaalde het diploma brons, zilver of
goud afhankelijk van hoeveel dansjaren
je er al op had zitten. Dat was altijd
een grote happening waarbij ouders en
bekenden kwamen kijken.

behaalde die zomer mijn diploma
tot Ceasartherapeute (houdings- en
bewegingsleer). Het leek mij leuk,
ik woonde destijds nog vlakbij de
Nolenslaan, dus zei ik ja.
Het begin was best pittig. Er was een
les voor meisjes van 6 tot en met 13
jaar, een enorm leeftijdsverschil. Tevens
waren ze niet echt meer gewend om
te turnen tijdens de les, ze dachten het
eerste half uur en het laatste kwartier
een spelletje te doen: Dat was niet wat
ik had geleerd in al mijn jaren turnen
bij Margreet van der Klij.
Gelukkig kwam Marja langs om mij te
begeleiden en zij nam twee assistenten
voor mij mee. We konden het roer
omgooien en aan het eind van het
eerste seizoen werd mijn uur uitgebreid
met een tweede les. Het jaar daarop
werden het er drie en niet veel later
kwam er een vierde les bij. Ik moest
toch iets goed doen.

Zo ook Marja den Uijl, zij kwam kijken
bij een meisje dat bij het turnen in
haar lessen hielp. Marja raakte aan de
praat met mijn moeder die zij kende
aangezien ik een jaar of vijftien bij
Fraternitas had geturnd.
Een paar dagen later ging bij mij de
telefoon, of ik soms interesse had in het
geven van één turnles per week in de
Nolenslaan op de vrijdagavond.
Ik was al in het bezit van een
assistentendiploma Turnen en
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En gelukkig heb ik het nooit meer
alleen hoeven te doen: Een leger aan
assistenten hebben de lessen gezellig
en handelbaar gemaakt. Assistenten
vonden het zelfs zo leuk dat Puk niet
op selectie turnen wilde gaan omdat zij
dan niet meer zou kunnen assisteren.
Drie jaar later heeft zij toch de stap
naar de selectie gemaakt, waar zij niet
onverdienstelijk heeft gepresteerd.
De assistenten deden het altijd
vrijwillig, met de kerst krijgen ze een
kerstbrood en in juni namen we ze
een dag mee uit, nu is dat dagje uit
vervangen door het krijgen van een
aardigheidje.
Naast de Nolenslaan heb ik ook les
gegeven in de Oude Kerkstraat.
Eerst op de woensdag 2 lessen. Het

druk was. De trainster van de kleuters
verhuisde en ik nam ook de uren
daarvan over.
In 2003 ben ik op de woensdagmiddag
gestart met het geven van danslessen
voor jonge kinderen op de
Opzoomerstraat. Lekker dansen op
muziek die bij de jeugd populair was
zoals K3, kabouter Plop, Aqua en de
Vengaboys.
De turnlessen van de Oude Kerkstraat
zijn in dat jaar verplaatst naar de
donderdag, want ik kon niet in twee
zalen tegelijk zijn. In 2007 stopte de
trainster van de damesconditieles
en ging ik ook op de maandag in
de Nolenslaan lesgeven, twee uur
dansen en daarna een uur dames. In
die tijd stond ik elf uur per week voor
Fraternitas in de gymzaal.

ik met de vrijdag
turnlessen van
16.00-18.00
uur, deze
werden eerst
overgenomen
door Dominique
en in 2017 door
mijn dochter
Mandy (altijd
leuk voor een moeder). Ik probeerde
tevens op de maandag te minderen
waar in 2016 Elsemiek de maandag
uren definitief overnam.
Na toch de vaste opvang op beide
dagen te verzorgen, merkte ik het
afgelopen jaar, dat het enthousiasme
vanuit mij was weggeëbd. Tijd om te
stoppen ……. na het 125-jarig jubileum.
Naast de turnlessen in de gymzaal
heb ik ook heel veel plezier beleefd
aan de neven-activiteiten, zoals het
jongeren turnkamp in ieder even
kalenderjaar, de springwedstrijden
eind oktober, het Sinterklaasfeest in
november, de onderlinge wedstrijden
in december en van januari tot en
met juni ieder jaar de individuele
turnwedstrijden tegen andere
turnverenigingen uit het gewest.

waren kleine lessen met zeven en
acht meisjes, totdat ik ze na een jaar
samenvoegde tot een les van vijftien
meiden. Het werd gezellig, de mond
op mond reclame kwam op gang en
na een half jaar moesten de lessen
weer gesplitst worden omdat het te
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Tot dat ik in 2012 besloot mij te gaan
omscholen op de PABO. Ik moest op
de donderdagavond naar school en
de eerste avond turnlessen verdween
van mijn urenlijstje. In 2015 was ik
bevoegd voor het onderwijs en stopte

waar we twee uur gingen turnen, twee
uur zwemmen en twee uur spelletjes
doen op het grasveld. Top dagen!
Terug naar 9 juni 2018: Een vrije
les in een bloedhete gymzaal. Veel
presentjes, kaartjes, lieve woorden en
……. een zelfgebakken taart door Anne
en Barbara (beiden vele jaren terug bij
mij gestart op de donderdaglessen en
vorig jaar naar de vrijdag overgestapt).
Het was reuzegezellig.
Ik wil alle meisjes bedanken die
bij mij op les hebben gezeten, mij
hebben geholpen in de lessen. Tevens
bedank ik mijn mede trainers die
de vergaderingen tot een gezellig
samenzijn hebben gemaakt.
Turnles geef ik niet meer, maar de
damesconditielessen blijf ik voorlopig
nog geven. Dus wie weet kom ik
een ieder op maandagavond nog
eens tegen in de gymzaal aan de
Nolenslaan…
Liefs,
Lenny de Heus - Overdijk

En wie weet het nog, lang geleden de
aspirantendag toen we nog lid waren
van de christelijke turnbond en de
KNGU nog KNGB was. Het is nu niet
meer te bedenken, maar tijdens de
aspirantendag waren we met ongeveer
600 leden uit het gewest bij elkaar, de
laatste jaren in Dijnselburg-Zeist en
daarvoor in Merwestein-Nieuwegein,
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Lenny bedankt
Na 25 jaar lesgeven heeft Lenny
besloten om in de zomer van 2018
te stoppen met het lesgeven van
haar turnlessen.
Twaalf jaar heb ik je als voorzitter van
de trainerscommissie meegemaakt.
Wat een werkpaard! Zonder wat op te
schrijven tijdens vergaderingen ging ze
altijd de deur uit. Ik zat altijd papieren
vol te pennen maar zij onthield alles.
Als thuismama stond ze vele uren/
avonden in de zaal als één van de
trainers die meer dan tien uur in de
week in de zaal stond. Dat doen er
maar weinig je na! Een echte Frat
vrijwilliger in hart en nieren.
Naast het lesgeven lid van de
kampcommissie en altijd de
ochtendgymnastiek op zondag onder
leiding van Lenny. [Red: en heel veel
jaren heb je de lay-out verzorgd van
het Fratblad. Ook was je jaren lid van
de wedstrijdcommissie en last but not
least lid van de showcommissie waar
je met Hans en Jelle een rode draad
vormde tijdens het Frat festival.

Sinterklaasfeest 2018
Een redder in de nood om samen met
Carlien en Kaylee het openings- en het
slotnummer uit te werken.
Turnen, kids swing, conditieles van de
dames, je draait er je hand niet voor
om.
Vooral de springwedstrijden waar je elk
jaar met je leden van de partij was.
Naast het lesgeven ‘even’ een studie
aan de PABO gedaan. Diploma op zak,
petje af hoor naast het lesgeven en een
druk gezin met drie meiden.
Nu is het echt tijd om tijd voor jezelf
te maken. Dus een logische keuze om
te stoppen met je uit de hand gelopen
hobby en je te focussen op je baan als
lerares op de basisschool en natuurlijk
de vrije avonden! Stil zitten gaat niet
gebeuren maar ga heerlijk genieten
van deze nieuwe fase in je leven.

Bedankt voor je enthousiasme en
al die uren die je je als vrijwilliger
hebt ingezet bij Fraternitas!
Cisca den Uyl

We hebben van de pieten vernomen
dat ze ook dit jaar weer bij Fraternitas
willen langs komen!
Zaterdag 24 november van 10:00-12:00 uur zijn
de kinderen tot en met 8 jaar weer van harte welkom op ons
sinterklaasfeest. Let wel op, dit jaar vieren we het op een andere locatie
namelijk in de gymzaal aan de Bangkokdreef nr 2.
Binnenkort ontvangen jullie de brief op les met alle informatie en een
aanmeldstrookje.
Zet de datum gauw in je agenda & tot dan!

Hij komt! Hij komt!
Die lieve goede Sint!

Adverteren in het fratblad?
Mail naar adverteren@fraternitas.nl.
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Overlijden Henk Sakkers
Even voorstellen

Afscheid van Henk Sakkers
Op 8 augustus 2018 is onze oud voorzitter en lid van verdienste Henk Sakkers
op 84 jarige leeftijd overleden.
Op de rouwkaart stond een toepasselijke vers van Toon Hermans:
Omdat er liefde is
bestaat er geen voorbij
in alle eeuwigheid
ben jij
Wij wensen zijn vrouw Riet, dochter Hester, schoonzoon Eddy en kleinkinderen
Nienke en Ted, en Bas heel veel sterkte.
Ook dit is weer zo’n Frat gezin waarvan ze allen lid zijn (geweest) van
Fraternitas Henk was van 1980 tot 1993 voorzitter van Fraternitas. Henk was
een hele goede ambasadeur voor Frat. In 1992 was hij gestopt als voorzitter,
maar toen zijn opvolger al snel stopte heeft Henk de voorzittershamer met
veel plezier weer overgenomen. Ook al stonden we toen voor het grote feest
van het 100 jarig bestaan. Wat waren we daar allemaal blij mee.

Wij zijn Jaimy Rademakers, Mirjam
Koning, Jildau Haberkiewicz en Irene
Rademaker, en hebben onze eerste
lessen als kersverse acro-trainers er
inmiddels op zitten. Mirjam en Jildau
nemen de maandaggroep over en
Jaimy en Irene de woensdaggroep.
Jaimy heeft het afgelopen jaar bij
Frat getraind en daarvoor o.a. bij
Frat geassisteerd; Mirjam heeft het
afgelopen jaar bij Frat getraind en
geeft zelf ook turnles in Nunspeet;
Jildau heeft tot twee jaar geleden bij
Frat getraind en geeft turnles; Irene
heeft tot het afgelopen seizoen bij Frat
getraind.
We zijn natuurlijk nog maar net
gestart, maar de trainingen die we er
al op hebben zitten, beloven alvast veel

goeds voor de rest van het seizoen!
Iedereen werkt hard, en de groepen
zijn natuurlijk nog net zo gezellig als
toen we er zelf nog trainden.
We kijken uit naar een sportief,
gezellig en leerzaam jaar!
Groetjes,
De nieuwe acro-trainerts

Henk heeft er, als koster, altijd voor gezorgd dat
wij in de Oranjekapel konden vergaderen, onze
spullen daar konden opslaan en de kledingverkoop
vanuit daar konden doen. Zijn uitspraak was
enkele jaren geleden “zolang ik hier nog rondloop,
kunnen jullie hier terecht”. Vorig jaar moesten wij
de Oranjekapel verlaten omdat er andere plannen
waren met de ruimte die wij huurden. Hij kon dit
toen niet meer tegen houden.
Henk zal altijd als een representatieve,
enthousiaste, humoristische en belangstellende
persoon met veel verenigingsliefde in onze
herinnering blijven.
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foto boven:
Jildau (links) en
Mirjam
foto links:
Irene (links) en
Jaimy
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Vakantieplaatjes
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Foto’s en video Fratshow
Voor de Fratshow ter ere van het
125 jarig jubileum afgelopen 2
juni hebben wij professionele
fotografen en videomannen
ingehuurd om dit spektakel vast te
leggen. Dit om er later nog eens
van te kunnen genieten.
Het bestuur en de organisatie van
het festival zijn de ideeën over het

verspreiden van de video en foto’s
nog aan het uitwerken. Zodra hier
meer over bekend is, worden jullie
uiteraard op de hoogte gehouden
via onze website, Facebook of via
een nieuwsbrief.
Houd deze sites en de
nieuwsbrieven dus in de gaten.

Mevr. Drs. C. Groenendijk, Apotheker
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Oproep acrodemogroep
Afgelopen seizoen zijn we
begonnen met een acrodemogroep.
Omdat we van veel mensen
hoorden dat de tijd niet handig
was, beginnen we dit jaar opnieuw
op een nieuwe tijd. We willen er
heel graag nog wat acro’ers en
turn(st)ers bij hebben, vandaar dat
we nog een keertje in het Fratblad
hierover schrijven.
Acrodemo is een combinatie van
acrobatiek, turnen en dansen. Met
een groep maken we daarmee een
mooie show. In de lessen besteden
we onze tijd bijvoorbeeld aan
piramides (op elkaar klimmen om
een toren te bouwen), tempo-

onderdelen (waarbij we iemand in
de lucht gooien en natuurlijk ook
weer opvangen) en dansen. Aan
het eind van het jaar doen we mee
aan een wedstrijd, maar het gaat
vooral om het samenwerken en het
plezier dat we daarbij hebben.
Iedereen die 8 jaar of ouder is, dus
ook volwassenen, is welkom voor
een proefles. Voor turn(st)ers of
acro’ers van Fraternitas is het een
leuke kans om te showen wat je
kan, maar het is niet noodzakelijk
om turn- of acro-ervaring te
hebben. Neem dus gerust een
vriendje of vriendinnetje mee!
Maar het is bijvoorbeeld ook heel

geschikt voor ouders die het leuk
vinden om samen met hun kind
te sporten, of die vroeger turnden
en nu jaloers naar dochter of zoon
kijken...
De acrodemogroep is op de
dinsdagavond, van 19.15 tot 20.15
uur aan de St. Bonifaciusstraat. Je
bent altijd welkom om te komen
kijken, maar we vinden het fijn om
van tevoren te weten wanneer je
wil komen, dus graag even mailen
naar qvinny@fraternitas.nl.
Groeten,
Qvinny & Margit
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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*

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

Nieuwe leden
Naomi Agtenberg
Hasti Amiri
Dieuwke Bergsma
Findaous Doukar
Amal el Gouy

Annabel Jansen
Nilay Jasarova
Wilma Kaptein
Rosalie Laveant
Yasmin el Marbouhi

Kauthar el Marbouhi
Liv Reneerkens
Ella Schepper
Kaya Vroonhof

Even voorstellen
Ik ben Suzanne, 19 jaar en ik geef
tijdelijk de lessen op woensdag in de
Oude Kerkstraat. Naast turnen houd
ik heel erg van klimmen, reizen en
piano spelen. Ik studeer op dit moment
sociologie met als richting modelleren
en programmeren (hiervoor deed ik
wiskunde en de cijfertjes kan ik toch
nog niet helemaal loslaten…).

Naast mijn studie werk ik nog
een aantal uur in de week als
huiswerkbegeleider en ook ben ik
actief bij mijn studievereniging en bij
de USAC (klimvereniging). Misschien
tot in de zaal!
Suzanne (Ekhart)

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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Mirjam bedankt
Mirjam = acro
Mirjam = enthousiasme
Mirjam = eerlijkheid
Mirjam = ijsjes eten
Mirjam = betrokkenheid
Mirjam = gek doen
Mirjam = hysterische pakjes
Mirjam = goed voorbereid zijn
Mirjam = passie
Mirjam = acrotrainer

We zullen haar enorm missen als
trainer van de acro. In tien jaar (!!)
tijd heeft ze de acroafdeling van
Fraternitas omgetoverd tot een
niet weg te denken deel van de
vereniging. Dankzij haar tomeloze
inzet is de acro uitgegroeid tot wat
het nu is: vier dagen in de week
acrolessen op verschillende plekken
en met verschillende trainers.
Zij heeft het acrovuurtje in vele
meiden en heren aangewakkerd.
De gezelligheid stond in haar uren
altijd voorop, maar gewerkt werd
er ook! Zo ontstond een sfeer in
de lessen waar iedereen elkaar
aanmoedigt, helpt en vertrouwt
om steeds een stap verder te gaan.
Gelukkig traint ze als lid nog
steeds mee en kunnen we een écht
afscheid nog wat langer uitstellen.
Mirjam, bedankt voor al je inzet,
zowel als trainer en als collega heb
ik veel aan je gehad en ik denk
meerderen met mij.
Veel liefs namens de acro,
Hester Mehagnoul
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KIDS!
Mop
Hoe krijg je een
olifant uit
een boom?
Zet hem op een
blaadje en
wacht tot het he
rfst wordt.

Herfstdoolhof

Knutsel

!

Eikels gevonden
in het bos? Geef
ze eens een
vrolijk kleurtje!
Ook leuk met
denneappels.

Contributrie per 1 juli 2017
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.

?
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Berekenen van de contributie
Dat kan met het excelbestand wat wij hiervoor hebben gemaakt. Dit staat
op de website: www.fraternitas.nl.
Vragen over de contributie
Zijn er toch nog vragen, kijk op de website of stuur
de vraag 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		
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		
Irene Rademaker		
Jaimy Rademakers		
Jildau Haberkiewics		
Joana Ferrari		
Jolanda van der Linden		
Lenny de Heus 		
Mandy de Heus		
Mirjam Koning		
Natascha Baars 		
Qvinny Leemans		
Shanna van Steensel v/d Aa		
Vera Geling		

dominique@fraternitas.nl
eddy@fraternitas.nl
eddy.yarally@fraternitas.nl
elsemiek@fraternitas.nl
irene@fraternitas.nl
jaimy@fraternitas.nl
jildau@fraternitas.nl
joana@fraternitas.nl
jolandavdl@gmail.com
lenny@fraternitas.nl
mandy@fraternitas.nl
mirjam.koning@fraternitas.nl
natascha@fraternitas.nl			
qvinny@fraternitas.nl
shanna@fraternitas.nl
vera@fraternitas.nl		

Ledenadministratie

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

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

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

Maandag:
18.00 - 20.00 uur

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

Dinsdag:
16.30 - 17.30 uur
17.30 - 18.30 uur
18.30 - 19.15 uur

Oude Kerkstraat 2A (ook: ingang Palmstraat)		

19.15 - 20.15 uur

Woensdag:
16.45 – 17.45 uur meisjes 5 - 7 jaar
		
17.45 – 18.45 uur meisjes 8 - 10 jaar
		
Donderdag:
16.45-17.45 uur
meisjes en jongens 4 - 7 jaar
17.45-18.45 uur
meisjes 8 - 9 jaar
18.45-19.45 uur
meisjes 10 -12 jaar

Woensdag:
18.00 - 20.00 uur

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

Suzanne Ekhart
(tijd. vervanging Dominique Baars)
Suzanne Ekhart
(tijd. vervanging Dominique Baars)
Shanna van Steensel van der Aa
Shanna van Steensel van der Aa
Shanna van Steensel van der Aa

Joana Ferrari
Joana Ferrari
Joana Ferrari

Vrijdag:
16.30 - 17.30 uur
17.30 - 18.30 uur
18.30 - 19.30 uur
19.30 - 20.45 uur
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10.30 - 13.00 uur

meisjes 4 - 7 jaar
meisjes vanaf 8 jaar
Conditieles (dames) 65-85 jaar
Conditieles (dames) 35-65 jaar

meisjes 6 - 7 jaar
meisjes 8 - 9 jaar
meisjes 10 - 11 jaar
meisjes vanaf 12 jaar

Elsemiek Versteegt
Elsemiek Versteegt
Lenny de Heus
Lenny de Heus

Mandy de Heus
Mandy de Heus
Mandy de Heus
Mandy de Heus

Mirjam Koning en Jildau Haberkiewicz

meisjes 6 - 8 jaar
meisjes 9 - 11 jaar
acro recreatie + wedstrijd
vanaf 6 jaar
acrodemo vanaf 8 jaar

Natascha Baars
Natascha Baars
Qvinny Leemans

acro wedstrijd 2
vanaf 7/8 jaar

Irene Rademaker en Jaimy Rademakers

Qvinny Leemans

acro recreatie vanaf 6 jaar
Jildau Haberkiewicz
acro wedstrijd 1 (incl springles) Mirjam Koning en Jildau Haberkiewicz
vanaf 7/8 jaar
acro wedstrijd 2 (incl springles) Irene Rademaker en Jaimy Rademakers
vanaf 7/8 jaa

Bangkokdreef
Dinsdag:
16.15 - 17.00 uur

Nolenslaan 33
Maandag:
17.00 - 18.00 uur
18.00 - 19.00 uur
19.15 - 20.15 uur
20.15 - 21.15 uur

Zaterdag:
09.00 - 10.00 uur
09.30 - 11.30 uur

acro wedstrijd 1
vanaf 7/8 jaar

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/heren vanaf 16 jaar

Eddy Yarally

Woensdag:
20.30- 22.30 uur

dames vanaf 16 jaar

Vera Geling
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Indien onbestelbaar, retour ledenadministratie:
Zijlsterraklaan 44
3544 SV Utrecht

