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Verenigingsorgaan van de 
Utrechtse Christelijke 

Vereniging voor 
lichamelijke oefening 

Fraternitas, 
opgericht 6 mei 1893, 

aangesloten bij de KNGU, 
onderscheiden met de 
Koninklijke Erepenning.

De inkt van mijn vorige 
redactioneel is nog nauwelijks 
opgedroogd en ik ben al weer 
bezig met het volgende. Zo voelt 
dat althans. Verstrijkt de tijd zo 
snel of is dat maar een gevoel. Het 
moet dat laatste zijn, want sinds 
de tijdmeting is een seconde een 
seconde en een uur een uur. Het zit 
dus tussen mijn oren.

Sinterklaas was in het land en had 
gelukkig ook tijd voor Fraternitas 
gevonden. Pakjesavond ligt achter 
ons met gedichten en surprises, 
pepernoten en marsepein. De 
lichtjes in de kerstboom branden 
weer, de stad is mooi versierd, 
boodschappen zijn gedaan voor de 
Stille Nacht. Het nieuwe jaar klopt 
al weer op de deur. Tijd voor diepe 
gedachten en bezinning.

Gaan we het in het nieuwe jaar 
weer eens helemaal anders doen, 
gooien we het roer helemaal om, 
minder jachtig, meer aandacht 
en tijd voor elkaar? Goede 
voornemens duren nooit lang, 
tenminste dat is mijn ervaring, 
vooral als je ze op de valreep van 
het nieuwe jaar maakt.

Als trotse voorzitter van Frat kan 
ik je goede voornemens natuurlijk 
makkelijk invullen voor het nieuwe 
jaar. Al is het maar om ervoor te 
zorgen dat je dochter of zoon 
haar of zijn favoriete sport kan 
blijven doen. Wat dacht je van 
penningmeester, secretaris of 
algemeen bestuurslid. Zomaar een 
greep uit de bestuursvacatures. 
Misschien denk je nu, die man zeurt 
nu al vier nummers hierover. Geloof 
me, dat zou ik niet doen als het 
niet zo urgent was. Extra handjes 
aan de vereniging zijn altijd 
welkom, ook al is het niet in het 
bestuur. Een mailtje naar bestuur@
fraternitas.nl is voldoende. Dan 
nemen wij contact met je op.

Eigenlijk wilde ik het over heel iets 
anders hebben. Als turnvereniging 
hebben wij geen thuishonk met 
een bar met een grote fituur 
waar je kroketten, frikadellen en 
kapsalons kunt bestellen en waar 
de leden elkaar ontmoeten op de 
wekelijkse wedstrijden.

Van de voorzitter

2 3

19 Contributieregeling
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Het was een heel gezellig 
Sinterklaasfeest dit jaar in Overvecht. 
De groepjes deden enthousiast mee 
aan de Pietengym en vonden het 
helemaal geweldig toen de vier Pieten 
binnen kwamen en ook mee gingen 
doen. Mijn groepje koos er voor om 
aan Sinterklaas te laten zien hoe goed 
ze kadootjes door de ‘schoorsteen’ 
konden gooien vanaf het klimrek. 

De kinderen zagen het meteen toen 
een Piet al van de pepernoten aan het 
snoepen was. Maar volgens Sinterklaas 
komt dat doordat de Pieten op een 
pepernotendieet zijn ;-).
Sterre vond het heel leuk dat de Pieten 
op het laatst heel veel pepernoten uit 
hun zak gooiden. En Milou vond zelfs 
ALLES leuk...
Bedankt voor het mooie feest!!

Groetjes,
Milou, Sterre en Leonie Lees meer >>

Sinterklaas 2018
Om toch aan dat saamhorigheidsgevoel te werken willen we voor 2019 
een Frat activiteitenkalender maken. Leuke dingen voor en met de leden 
en ouders buiten de trainingen en wedstrijden. Om elkaar beter te leren 
kennen. Om het clubgevoel aan te wakkeren en gewoon, omdat het 
leuk is. Daarom gaan we jullie tijdens de trainingen eens vragen welke 
activiteiten je leuk vindt, zodat de ideeën niet van het bestuur of de 
trainers komen, maar van jullie zelf.

Denk er maar eens over. Het is immers de tijd voor bezinning. 

Hans Delissen
voorzitter

december 2018
24 dec t/m 6 jan  Kerstvakantie, geen lessen
 
januari 2019 
6 januari   Vrijwilligersborrel

februari - maart
25 februari – 3 maart  Voorjaarsvakantie, geen lessen
2 maart   Inleveren kopij Fratblad  
    (kopij@fraternitas.nl)
9 en 10 maart   Acro wedstrijden
31 maart   Onderlinge wedstrijden Fraternitas

april
6 en 7 april   Acro wedstrijden
18 april    Algemene Leden Vergadering

Agenda
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Op zaterdag 24 november 
was het Sinterklaasfeest bij 
Fraternitas.  De organisatie 
en trainers moesten er 
al om 8.30 uur zijn om 

de pietengym op te bouwen. Wij als 
assistenten hoefden er gelukkig pas om 
9.30 te zijn om de laatste instructies te 
krijgen voordat de kinderen kwamen.  
Om 9.45 uur kwamen de eerste 
kinderen al en om 10 uur kon het feest 
dan echt beginnen. 

De leden werden in groepjes ingedeeld. 
Wij hadden het groepje dat nu les 
krijgt van Kaylee. Wij zijn begonnen 
met  in het wandrek klimmen,  pakjes 
in de schoorstenen gooien en kunstjes 
doen op de brug en trampoline doen. 
Om 11.30 uur hadden we pauze en 
kregen we iets te drinken en iets 
lekkers. Daarna gingen we allemaal 
heel hard zingen en kwam Sinterklaas! 
We mochten allemaal een kunstje laten 
zien, wat we net geoefend hadden 
en we hebben gedanst samen met 
de pieten. Sinterklaas moest daarna 
jammer genoeg verder, maar liet wel 
een cadeautje voor iedereen achter. En 
ook lekkere pepernoten. 
Toen was het al weer afgelopen. 

Groetjes van Jitta en Lore
Ik vond het super leuk vandaag. 
Vooral het onderdeel dat we vanuit de 
klimwand op de trampoline moesten 
springen en uitkwamen op een 
schuinvlak. De Pieten kunnen goed 
turnen! Sinterklaas kwam ook nog 
langs, dat vond ik best spannend. 

Bo Chabot

Fraternitas vrijwilligersborrel

Afgelopen jaar, 125 jaar Fraternitas 
Utrecht, hebben we met z’n allen hard 
gewerkt aan onze lustrumactiviteiten. 
Wie had ooit gedacht dat we zo’n 
enorm Fratfestival zouden neerzetten! 
We hebben er een mooi jaar van 
gemaakt waar we met trots op terug 
mogen kijken. 

Op zondagmiddag 6 januari 2019 is 
er een Fraternitas vrijwilligersborrel 
gepland. Uiteraard om onze vrijwilligers 
op deze manier te bedanken, maar ook 
om nieuwe geïnteresseerden de kans te 
geven eens een kijkje te nemen binnen 
onze vrijwilligersgroep. Lijkt het je leuk 
om meer te horen over onze club en 
op een bepaalde manier betrokken te 
zijn? Kom dan vooral langs voor een 
drankje! Iedereen is welkom!

Wanneer?
Zondagmiddag 6 januari 2019 van 
15.00-17.00 uur

Waar?
The Colour Kitchen Zuilen
Prinses Christinalaan 1 te Utrecht

Wie?
Vrijwilligers en andere geïnteresseerden 
in onze club (de partners en kinderen 
zijn ook welkom)

Meld je voor 30 december 2018 aan via 
marielle@fraternitas.nl.

We hopen dat je er ook bij bent!
Tot dan!

Het bestuur

Vrijwilligersborrel

uitnodiging
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Op 3 november is het seizoen weer begonnen met de Springwedstrijden.  Maar 
liefst tien teams van Fraternitas hebben mee gedaan. Voor sommige meiden best 
spannend omdat ze nog nooit met een wedstrijd hadden mee gedaan. ‘s Morgens 
vroeg moest iedereen al in Oudewater zijn. Ook best lastig te vinden voor 
sommigen. Zo vroeg. 
Maar het was een leuke dag, die lekker doorliep en waarbij alle teams met een 
beker naar huis gingen! Sommige meiden hebben alle drie de toestellen gedaan: 
Minitramp springen, lange mat en minitramp kast. En als team. Complimenten 
hoor. Allemaal netjes gewerkt en goed opgelet. De bekers zijn allemaal verdiend. 
Op naar de onderlinge wedstrijden. Jullie kunnen het! 

Shanna

Springwedstrijden Zaterdag 3 november was het weer 
zover, de springwedstrijden! 
Dit keer mochten we naar Oudewater. 
Met één volledig team en nog twee 
meiden die samengevoegd waren bij 
een ander team had ik mijn leden 
aangemeld. We hadden er mega veel 
zin in want dit zijn altijd gezellige 
wedstrijden en ook voor de ouders 
is dit een leuke wedstrijd om naar te 
kijken.

Afgelopen weken hadden we hard 
geoefend, de oefenstof zat er nog 
redelijk in van vorig jaar dus we konden 
gauw aan de slag met het verbeteren 
van onze sprongen. 

Ook dit jaar deden we weer mee aan 
alle drie de toestellen. Voor wie niet 
weet hoe zo’n wedstrijd werkt, een 
korte toelichting: De toestellen zijn 
de lange mat, trampoline en een kast 
met een trampoline. Hier doe je als 
een team aan mee en laat je allemaal 
dezelfde zeven oefeningen zien. Elke 

deelnemer krijgt een cijfer en het 
gemiddelde hiervan wordt het cijfer 
wat je als team voor het toestel krijgt. 

We hebben als Fraternitas ook dit jaar 
weer laten zien dat we er waren. Dit 
was niet alleen te zien aan al de blauwe 
Fraternitas pakjes, maar ook hebben 
we in totaal wel 16 keer op het podium 
mogen staan.
Vier keer voor een derde prijs, acht keer 
voor een tweede prijs en vier keer voor 
een eerste prijs! Hoe gaaf is dat?! En 
wat al helemaal leuk is, is dat elk team 
een beker heeft ontvangen en als je 
een prijs had gewonnen op een toestel 
hiervan een plaatje kreeg die je op de 
beker kon plakken.

Deze trainster is in ieder geval super 
trots! We hebben weer genoten van 
deze dag en volgend jaar zijn we zeker 
weer van de partij.

Groetjes Natascha
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Faye geboren!

Heeft u het jaarlijkse Kerstbrood ook zo gemist? 
Geen nood, hierbij een recept om zo’n heerlijk brood zelf te bakken!

Ingrediënten 

250 gram gezeefde bloem
25 gram gist
125 gram boter
1 eierdooier
1 dl melk
5 gram zout 
25 gram suiker
200 gram gewelde rozijnen
100 gram gewelde krenten 
50 gram blokjes sukade
20 gram oranjesnippers
80 gram amandelspijs
rasp van 1 citroen
poedersuiker

Kerstbrood bakken

Bereidingswijze 

Besmeer een bakplaat met boter. Meng de rozijnen, krenten, sukade en oranjes-
nippers in een kom. Vermeng de amandelspijs, de eierdooier en de citroenrasp in 
een tweede kom. Vorm van dit mengsel een rol. 

Maak een gistdeeg van de bloem, de lauw-warme melk, boter, gist, zout, suiker 
en het ei. Laat dit 10 minuten op een warme plaats onder plastic folie rijzen. Roer 
de vulling met onder meer de rozijnen door het deeg. Laat het deeg nogmaals 10 
minuten rijzen. Vorm het deeg in een ovaal, langwerpig model. Leg de amandel-
spijs erin en vouw het deeg dicht. Laat het deeg op de bakplaat 10 minuten onder 
plastic folie rijzen. Bak het kerstbrood in een oven van 190 C gedurende 40 minu-
ten. Bestrijk het brood direct na het bakken met boter en bestuif het met poeder-
suiker. Laat het brood afkoelen op een rooster. Bewaar het voor later gebruik in 
een plastic zak, het is veertien dagen houdbaar.

Adverteren in het fratblad?
Mail naar adverteren@fraternitas.nl.
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Foto’s en video Fratshow

Foto’s en video van het Fratfestival 
en de lustrumshow

Afgelopen juni hebben we met z’n 
allen een fantastische lustrumshow 
neergezet. Een enorme circustent bij de 
Botanische tuinen, ruim 350 deelnemers 
en een enthousiast publiek. 

Wij als bestuur en trainers kijken hier 
nog steeds met veel plezier op terug. 
Tijdens de show zijn foto’s en video-
opnames gemaakt door professionele 
fotografen en cameramannen/vrouwen. 
We hebben even de tijd moeten nemen 
voor de logistiek van het verspreiden 
ervan, maar middels deze nieuwsbrief 
zullen we uitleggen hoe je aan de 
foto’s en video kunt komen. Een mooie 
herinnering aan onze lustrumshow!

Foto’s
De foto’s van het lustrum hebben wij, 
per shownummer, in verschillende 
digitale fotoalbums geplaatst. Deze 
albums hebben wij met jullie gedeeld 
middels linkjes in de nieuwsbrief van 
december 2018. De linkjes worden 
alleen via deze nieuwsbrief verspreid en 
zullen niet op onze website te vinden 
zijn. Tot eind van dit schoolseizoen 
2018-2019 blijven de linkjes actief, 
daarna zullen de fotoalbums verwijderd 
worden. 

Mocht je de nieuwsbrief hebben 
gemist? Stuur dan even een e-mail aan 
marielle@fraternitas.nl. 

N.B. Heb je bezwaar dat een bepaalde 
foto geplaatst is? Geef dit door aan 
marielle@fraternitas.nl, dan wordt de 
foto verwijderd. 

Bestellen video lustrumshow
De video van de lustrumshow is 
samengesteld door een professionele 
cameraman. Alle nummers zijn goed 
in beeld gebracht en ook het publiek 
is te zien. Om een indruk te krijgen, 
bekijk dan de trailer op onze Facebook 
pagina (https://www.facebook.com/
FraternitasUtrecht). De lustrumvideo 
zal op een USB stick worden gezet en is 
voor 10 euro te verkrijgen. 

De video kan besteld worden door 
een e-mail te sturen naar marielle@
fraternitas.nl. Je ontvangt dan een link 
naar een digitaal formulier waarmee je 
de bestelling kunt plaatsen. 

Let op: De bestellingen kunnen tot 20 
januari 2019 geplaatst worden. Het 
bedrag van 10 euro dient overgemaakt 
te worden op het rekeningnummer 
van Fraternitas  ‘CVLO Fraternitas 
NL65INGB0007392384’ onder 
vermelding van ‘Video + eigen naam’. 
Wanneer de bestelling geplaatst is 
en het geld overgemaakt, wordt de 
bestelling door ons verwerkt.

Afhankelijk van het aantal bestellingen 
zullen wij moeten bepalen hoe lang 
het duurt om de USB stick met video 
te leveren. Wij streven naar uiterlijk 
februari 2019.



14

Lifiana Aboeka
Frouke van de Aker
Zitta van den Akker 
Sara van Anraad
Julia Baks
Feline Blom
Lisa Bogaerts
Chloe van Bokhoven
Zoe Bon
Rhea Bosma
Kee van den Brande
Juul van den Brande
Anne Brouwers
Esila Bulbul
Tex Buunk
Silke van Buuren
Ciara Byrne
Lois Copinga
Dan-Marius Dini
Anna Doyle
Julian van Egmond
Lara Elink - Schuurman
Lucas van Elten

Micky Faulborn
Noa Funcke
Rosa-May de Goede
Elin Gijsbertsen
Mila Hesse
Trijn Holwerda
Sophia Huijbers
Hanan Jabran
Jolien Kant
Marijn Keijser
Floortje Keus
Julia de Klerk
Tessa Koetsier
Ceyda Korkmaz
Evelien van Leeuwen
Julia Linders
Isabelle Mars
Eloise van Melle
Ank Meewissen
Josephine Middelkoop
Elise Murk
Emilie Oerlemans
Vivienne Oerlemans

Lione van Oven
Sophie Pawlik
Nora de Pedro del Poza
Eline Prummel
Lize Raatgever 
Nina Raatgever
Lot Rodycz
Natasja van Schaik
Pien Schouten
Nina Schukkert
Jose Sluys – Doyle
Sophie Smolders
Maggie Smrekar
Erin Sprokkerieft
Veerle van Steenis
Cathelijne van Stralen
Sammie Stuit
Roos Terink
Pauline Tukker
Lizzy van de Werve
Babette Winkel
Neva van der Woude

Nieuwe leden
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Zoals jullie tijdens het Festival hebben kunnen zien heeft Fraternitas een nieuw 
turnpakje voor de meisjes en dames. Ik hoop dat jullie het mooi vinden. Wij, 
als vereniging, gaan het turn-pakje niet meer verkopen. De nieuwe turnpakjes 
zijn te koop bij TT-Gymnastics. Dit kan via de webshop (www.tt-gymnastics.nl). 
Artikelnummer V672 Turnpakje zonder mouw blauw ve-lours), 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 bij 
Fraternitas terecht.

Kledingverkoop

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*

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.

Mevr. Drs. C. Groenendijk, Apotheker
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BOAC 2018

BOAC staat voor Breda Open Acrobatics Cup. Het was een super gezellige dag. 
Het was een internationale wedstrijd. Er deden verschillende landen mee zoals: 
Nederland, Duitsland, België, Italië, Frankrijk en Brazilië. Wij waren in het eerste 
blok aan de beurt. Voordat we begonnen was het best spannend, maar toen we er 
eenmaal bezig waren was het heel leuk. Gabi en Judith zijn zelfs twee keer derde 
geworden van 14 andere teams. Supergoed! 

Tussendoor speelden we spelletjes zoals dobble. Het was supergrappig. Eerst 
kende Gabi dobble niet, maar nu is ze er het allerbeste in van ons allemaal. Het 
was daardoor supergrappig. 
Loes de Bruijne

Van de acrogym

Zaterdag 24 November zijn we naar het 
BOAC in Breda gegaan. Onze eerste 
internationale wedstrijd! Eenmaal 
aangekomen in de zaal, waar we nog 
nooit waren geweest, kregen we onze 
kleedkamer toegewezen. Judith en ik 
(Gabi) waren in het 3e en 8e blok.

Voordat we onze eerste oefening 
hadden, gingen we inturnen. Het was 
echt fijn dat er ook bij de inturn ruimte 
een verende vloer was. Daardoor 
konden we met name onze inviduele 
elementen extra goed voorbereiden. 
Toen waren we aan de beurt met 
onze Tempo oefening, we waren erg 

zenuwachtig omdat we een heleboel 
elementen achter elkaar moesten doen 
en dat is best vermoeiend. Met een 
nette Tempo oefening achter de rug 
gingen wij weer inturnen voor Balans. 
Ook deze oefening ging goed. 

Allebei de oefeningen werden beloond, 
want we werden derde met Tempo en 
derde met Allround (aantal punten van 
de twee oefeningen samen). Met twee 
medailles gingen we weer naar huis. 
Een geslaagde dag, en zeker voor zo 
vroeg in het seizoen!

Gabi
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KIDS!
Alle onderstaande woorden zitten horizontaal, verticaal of 

diagonaal verstopt in de puzzel. Streep ze door en 

maak van de overgebleven letters het puzzelwoord.

Contributrie per 1 juli 2017

19

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 wordt weer per kwartaal met de gewone contributie 
geïnd. De be-dragen voor 2019 komen in het volgende blad te staan. In 
2018 is het € 5,35 per kwar-taal voor leden tot 16 jaar en € 6,55 voor leden 
vanaf 16 jaar. 

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 website. 

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, stuur deze vraag dan naar 
onze 2e penningmeester 
Jonneke Kuperus via jonneke@fraternitas.nl. 

!

?

advent    
ezel    
kerstboom   
licht   
rendier
arreslee  
jezus   
kerstman    
maria   
stal
bal
kaars   
krans       
pakje   
ster
diner
kaart   
kribbe    
piek    
vrede

OPLOSSING:

--------
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Lidmaatschap beëindigen 

Leden die in de turnhal Welgelegen trainen kunnen per 1 januari en 
1 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 1 januari, 1 april, 1 juli en 
1 oktober op-zeggen 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   

Ruim 25 jaar ervaring
n….

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

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

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

- Homeopathie

- Voor al uw vragen over geneesmiddelen

- Wij bezorgen bij u thuis

Er is weer ruimte om te 
adverteren

DAT KAN 
GROOT

Maar ook iets kleiner….

Interesse?

Neem contact op met Fraternitas:

adverteren@fraternitas.nl

Adressen
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Bestuur 2018 - 2019

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  joop@fraternitas.nl
Claudia de Groot  claudia@fraternitas.nl
Mariëlle van der Meer  marielle@fraternitas.nl
Hantzen Duinstra  hantzen@fraternitas.nl
Marina Luijkx  marina@fraternitas.nl

Trainers
Voorzitter
Claudia de Groot   claudia@fraternitas.nl 

Leden 
Dominique Baars  dominique@fraternitas.nl 
Eddy van der Rijst  eddy@fraternitas.nl 
Eddy Yarally  eddy.yarally@fraternitas.nl 
Elsemiek Versteegt  elsemiek@fraternitas.nl
Irene Rademaker  irene@fraternitas.nl
Jaimy Rademakers  jaimy@fraternitas.nl
Jildau Haberkiewics  jildau@fraternitas.nl
Joana Ferrari  joana@fraternitas.nl
Jolanda van der Linden  jolandavdl@gmail.com
Lenny de Heus   lenny@fraternitas.nl
Mandy de Heus  mandy@fraternitas.nl
Mirjam Koning  mirjam.koning@fraternitas.nl
Natascha Baars   natascha@fraternitas.nl   
Qvinny Leemans  qvinny@fraternitas.nl
Shanna van Steensel v/d Aa  shanna@fraternitas.nl
Vera Geling  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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Burgemeester Fockema Andreaelaan 9 zaal 1

Maandag: 
17.00 - 18.00 uur meisjes en jongens 4 - 7 jaar  Shanna van Steensel van der Aa  
18.00 - 19.00 uur meisjes 8 - 9  jaar Shanna van Steensel van der Aa
19.00 - 20.15 uur meisjes 10 - 14 jaar Shanna van Steensel van der Aa

Woensdag 
17.00 - 18.00 uur Club-Extra 4 - 9 jaar Eddy Yarally
18.00 - 19.00 uur jongens 6 - 10 jaar Eddy Yarally

Oude Kerkstraat 2A (ook: ingang Palmstraat)  

Woensdag:
16.45 – 17.45 uur meisjes 5 - 7 jaar Kaylee de Heus 
  (tijd. vervanging Dominique Baars)
17.45 – 18.45 uur meisjes 8 - 10 jaar Kaylee de Heus 
  (tijd. vervanging Dominique Baars)
Donderdag: 
16.45-17.45 uur meisjes en jongens 4 - 7 jaar Shanna van Steensel van der Aa 
17.45-18.45 uur meisjes 8 - 9   jaar Shanna van Steensel van der Aa 
18.45-19.45 uur meisjes 10 -12  jaar Shanna van Steensel van der Aa 

Vrijdag: 
17.00 - 18.00 uur meisjes 5 - 7 jaar Joana Ferrari 
18.00 - 19.00 uur meisjes 8 - 9 jaar Joana Ferrari
19.00 - 20.00 uur meisjes 10 - 14 jaar Joana Ferrari

Nolenslaan 33

Maandag:
17.00 - 18.00 uur meisjes 4 - 7 jaar Elsemiek Versteegt
18.00 - 19.00 uur meisjes vanaf 8 jaar Elsemiek Versteegt
19.15 - 20.15 uur Conditieles (dames) 65-85 jaar Lenny de Heus
20.15 - 21.15 uur Conditieles (dames) 35-65 jaar Lenny de Heus

Vrijdag:
16.30 - 17.30 uur meisjes 6 - 7 jaar Mandy de Heus
17.30 - 18.30 uur meisjes 8 - 9 jaar Mandy de Heus
18.30 - 19.30 uur meisjes 10 - 11 jaar Mandy de Heus
19.30 - 20.45 uur meisjes vanaf 12 jaar Mandy de Heus
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Willibrordusstraat 45 (ingang St. Bonifatiusstraat t/o nr. 17)

Maandag:
18.00 - 20.00 uur acro wedstrijd 1  Mirjam Koning en Jildau Haberkiewicz
 vanaf 7/8 jaar 

Dinsdag:
16.30 - 17.30 uur meisjes 6 - 8 jaar Natascha Baars
17.30 - 18.30 uur meisjes 9 - 11 jaar Natascha Baars
18.30 - 19.15 uur acro recreatie + wedstrijd    Qvinny Leemans
 vanaf 6 jaar
19.15 - 20.15 uur acrodemo vanaf 8 jaar Qvinny Leemans

Woensdag: 
18.00 - 20.00 uur acro wedstrijd 2  Irene Rademaker en Jaimy Rademakers
 vanaf 7/8 jaar

Zaterdag:
09.00 - 10.00 uur acro recreatie vanaf 6 jaar Jildau Haberkiewicz 
09.30 - 11.30 uur acro wedstrijd 1 (incl springles) Mirjam Koning en Jildau Haberkiewicz
 vanaf 7/8 jaar 
10.30 - 13.00 uur acro  wedstrijd 2 (incl springles) Irene Rademaker en Jaimy Rademakers
 vanaf 7/8 jaar

Bangkokdreef 2

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/heren vanaf 16 jaar Eddy Yarally

Woensdag:
20.30-  22.30 uur dames vanaf 16 jaar Vera Geling



Indien onbestelbaar, retour ledenadministratie:
Zijlsterraklaan 44 
3544 SV Utrecht


