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Wie komt onze bestuurstafel bemensen?
Om een vereniging goed te laten draaien zijn er veel 
vrijwilligers nodig.

Op dit moment is ons bestuur erg onbemenst.
Penningmeester  vacature
Secretaris  vacature
Coördinator vrijwilligers zwangerschapsverlof
2e penningmeester zwangerschapsverlof

	 Wie	oh	wie	wil	ons	(tijdelijk)	uit	de	brand	helpen.
	 Wil	je	meer	informatie	of	wil	jij	je	aanmelden,	neem	dan		
	 contact	op	met	onze	voorzitter	Hans	Delissen	06-41723131		
 of hans@fraternitas.nl.

Van het bestuur
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BESTUUR

Voorzitter
Hans Delissen

Secretaris
vacant

Penningmeester
vacant

REDACTIE 

Ina Keuper
Ati Dijk - eindredactie

Carlien den Uijl - opmaak

Foto op de voorpagina:
Ouderenkamp

Mevr. Drs. C. Groenendijk, Apotheker
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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.
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Agenda

Kerstvakantie 22 december t/m 5 januari
  
Januari 2020 
4 januari Fratdag voor leden en vrijwilligers 
11 januari Turnen 2e voorwedstrijd 4e, 5e, 6e divisie + D1-D3 Amersfoort
25 januari Turnen voorronde 3/4 kamp Wilnis
  
Februari 2020 
1 februari Turnen 3e voorwedstrijd 4e, 5e, 6e divisie + D1-D3 Amersfoort
8-9 februari Acro plaatsingswedstrijd 1 Wormer
15 februari Onderlinge Wedstrijden Fraternitas, Galgenwaard
29 februari Inleveren kopij Fratblad (kopij@fraternitas.nl)
  
Voorjaarsvakantie 23 februari t/m 1 maart

Maart 2020
14 maart Turnen 5e voorwedstrijd 4e, 5e, 6e divisie + D1-D3 Amersfoort
28 maart Turnen finale 3/4 kamp Scherpenzeel

April 2020
4 april  Turnen 6e voorwedstrijd 4e, 5e, 6e divisie + D1-D3 Amersfoort
4-5 april  Acro plaatsingswedstrijd 2 Wormer
12 en 13 april Pasen, geen les
16 april  Algemene Ledenvergadering
18 april  Turnen regiokampioenschap divisie 4 en 5
27 april  Koningsdag, geen les

Meivakantie 26 april t/m 3 mei

Geef dieven geen kans! 

Laat daarom nóóit waardevolle spullen achter in de kleedkamer. Laat 
jouw waardevolle spullen thuis of neem ze mee de gymzaal in.

WAARSCHUWING
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Adverteren in het fratblad?
Mail naar adverteren@fraternitas.nl.

Plusgroep

Hallo, Wij zijn de meisjes van het plus uur op de zondag! Wij zijn geselecteerd en 
mogen in een prachtige turnhal trainen. Dit uur is bedoeld om hard te trainen voor 
wedstrijden. Het is soms best lastig al die oefeningen, maar door de goede hulp van 
onze trainsters Joana en Shanna komen wij er wel! 

Onze les is wel iets serieuzer dan de doordeweekse recreatie les. Wij krijgen namelijk 
soms ook huiswerk mee. Bijvoorbeeld elke dag de spagaat of het bruggetje 
oefenen. Wij zijn heel blij dat wij in het plusgroep zitten en kijken erg uit naar de 
wedstrijden! 

Groetjes van: Loe, Isa, Hanna, Loren, Vera, Pleun, Theyke, Nele, Maya, Emilie, Ditte, 
Iris, Myrthe, Nienke, Una, Eline, Eef, Mila, Ellen, Kaya, Trijn, Suus, Lilou.
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Ouderenkamp

Ga je mee op kamp?

Deze vraag werd mij gesteld toen 
ik vrijwilliger was bij de onderlinge 
wedstrijden. Kamp dat is lang geleden. 
Ja, lijkt mij leuk! En…. het was heel leuk. 
We verzamelden met een clubje bij de 
turnhal waar we de auto volpropten 
en op weg naar Delft gingen. Nadat 
we een slaapplek hadden uitgezocht, 
héél stoer zou ik boven in het stapelbed 
gaan slapen, zaten we gezellig aan de 
koffie en thee met heerlijke appeltaart 
die Hester zelf had gebakken. Daarna 
begonnen we met een spelletje bingo 
zodat we wat meer over elkaar te weten 
zouden komen, iets wat we nog niet 
van elkaar wisten! Zo heeft iemand 
olifantjes gespaard, een ander heeft 
in een conservenfabriek gewerkt, er 
is iemand die graag in een adams 
kostuum loopt en weer een ander 
heeft een schoonmaakhuisje. Wist je als 
eerste te vinden wat bij wie hoorde dan 
had je BINGO! De tweede bingo ronde 
ging over welk koekje je zou willen 
zijn. Stroopwafel is toch wel de koek 
waarmee je veel mensen blij kan maken.

De rest van de avond hebben we gevuld 
met spelletjes. Klaverjassen, kezen, het 
was één en al gezelligheid. Af en toe 
wat fanatieke spelers, maar dat hoort bij 
een spelletje. Toen kwam de uitdaging 
om naar bed te gaan en ja… het gaat 
om een turn vereniging, maar… om 
boven in een stapelbed te komen was 
toch wel een dingetje. Toen ik eenmaal 

lag heb ik heerlijk geslapen. Er weer 
uit komen was trouwens was ook wel 
weer een uitdaging, maar het ontbijt 
stond ons al heel luxe op te wachten. 
Hierna gingen we op weg en kwamen 
uit bij een molen waar we met koffie/
thee en appeltaart begonnen en over 
de geschiedenis van de molen en Delft 
hoorden. De trappen waren wat steil 
en de wind wat hard, maar wat is het 
leuk om een oude molen te zien waar 
nog echt meel wordt gemalen. Met mix 
voor boterkoek en ander meel zijn we 
terug naar ons gebouw gegaan. Na de 
lunch kregen we de opdracht om iets te 
kopen. De één mocht dit met iemand 
anders doen, de ander moest dit alleen 
doen. Er stond bijvoorbeeld op: ‘koop 
iets wat je altijd al had willen hebben’ of 
‘iets wat je een ander nooit zou geven’. 
De kringloop winkel in de buurt werd 

druk bezocht en wij gingen richting de 
Action. Het werd een gezellige shop 
middag. Toen het tijd was om te eten 
werden we in groepjes verdeeld en 
elk groepje ging een gerecht maken. 
Chinese kippensoep, bospaddenstoelen 
soep, nasi met vlees, bami zonder vlees, 
gelukskoekjes en loempia’s. 

Hoe leuk is dat, dat je met z’n allen een 
heerlijke maaltijd maakt. In de avond 
na de afwas, was het tijd voor een 
pubquiz en werden er vragen op ons 
afgevuurd over muziek en sport. Met 
meerdere mensen samen weet je meer 
dan je denkt. Onze hersenen raakten 
nu echt wel moe, het werd tijd voor 
ontspanning en de spelletjes werden 
weer gepakt. Zelf deed ik mee met 
weerwolven! Vraag mij niet hoe het 
gaat. Na deze lange dag was ik moe en 
ik vond het tijd worden voor mijn bedje.
 
Ondanks dat we met veel mensen op 
een kamer sliepen heb ik ook deze 
tweede nacht heerlijk geslapen. Na 
het gezamenlijke ontbijt maakten 

we met iedereen die wilde een 
lekkere wandeling. Daarna volgde het 
cadeautjes dobbelspel. De spullen die 
we gisteren hadden gekocht lagen 
ingepakt in het midden en als je 6 
gooide maakte je een cadeautje open. 
Als je 3 gooide moest je twee stoelen 
opschuiven, etc., etc. Het voelde als 
ochtend gymnastiek, maar we hebben 
allemaal wat leuks gekregen: bad 
eendjes, kerstboompje, strijkplank, 
schaaltjes, fotolijstje, hoedje, noem maar 
op, één en al verwennerij. We hebben 
afgesloten met een lunch van tosti’s en 
al het eten wat nog op moest. En daarna 
helaas opruimen, schoonmaken en naar 
huis. Voor mij was het heel lang geleden 
dat ik mee ging op kamp, omdat ik even 
weg ben geweest uit de vereniging.

 Nu kan ik zeggen: Ben je 16 jaar en 
ouder en heb je zin in een gezellig, 
ontspannen, ongedwongen fantastisch 
weekend? Ga eens een keertje mee. 
Want  het was in één woord fantastisch!

Karin



Ouderenkamp

Als ik vrijdag tijdens de koffiepauze 
enthousiast vertel dat ik vanavond op 
kamp ga, reageren mijn collega’s met 
de vraag hoeveel/van welke leeftijd 
er kinderen meegaan. Als ik dan 
vertel dat er geen kinderen meegaan 
kijken ze me een beetje vreemd aan. 
Hoezo dan ‘kamp’? Dus ik leg uit: een 
weekend weg met een gezellige groep 
volwassen leden en vrijwilligers van 
de turnvereniging. Een weekend vol 
gezelligheid, veel lachen, veel spelletjes, 
weinig slaap, kortom: kamp! En dan 
snapt iedereen mijn enthousiasme 
en wensen ze me oprecht een fijn 
weekend.

En dat wordt het! Inderdaad als 
verwacht. Dit is ook niet de eerste 
keer dat ik meega, dus ik weet wel een 
beetje hoe zo’n weekend verloopt. 
Zo lang mogelijk wordt de locatie 

geheim gehouden, maar inmiddels 
weten we dat we naar Delft gaan. Een 
scoutinglocatie is onze thuisbasis voor 
het weekend. Dat betekent slaapzalen 
met krakende bedden en sanitair 
wat iets te wensen overlaat, maar 
dat mag de pret niet drukken. Ik kom 
vrijdagavond als laatste aan en heb 
dus ook geen keus meer voor mijn 
bed: midden in de slaapzaal is nog 
een bovenbed over (zonder hekjes!). 
Het blijkt midden in de nacht ook nog 
stikdonker in de slaapzaal, dus ik durf 
me bijna niet om te draaien uit angst 
dat ik opeens naast mijn bed eindig.

Eenmaal geïnstalleerd zoek ik de rest 
van de groep. De sfeer zit er al lekker in. 
Goed muziekje, veel spelletjes worden 
her en der gedaan en iedereen voert 
in groepjes goede gesprekken. Tijdens 
spelletjes is iedereen fanatiek en wordt 

er veel gelachen. En dat natuurlijk 
onder het genot van de nodige 
versnaperingen. 

De volgende morgen stromende regen, 
dus toch maar met de auto naar de 
stad om een molen te bezichtigen. Een 
molenaar legde geduldig uit hoe de 
molen naar de wind moet worden gezet 
en hoe je de zeilen spant. ‘Gewoon even 
in de wiek klimmen’, dus hoogtevrees 
kun je hier niet gebruiken! 

’s Middags worden we op pad gestuurd 
met een ingewikkelde boodschap 
en een (heel) klein beetje geld om 
een voorwerp te kopen. Dit dien je 
vervolgens in te pakken. 

Daarna met z’n allen tegelijk eten koken. 
Wat een heerlijke chaos! De keukenvloer 
is niet groot, maar er staan op een 
gegeven moment toch wel een man 
of tien in de keuken te dringen om het 
fornuis of een wasbak of een snijplank 
of een koelkast of…. 
Zeven voor-, hoofd-, bij- of nagerechten 

worden zo bereid in kleine groepjes en 
na ruim een uur hebben we een heerlijk 
diner van drie gangen. 

’s Avonds spelen we een pubquiz, 
gedeeltelijk bij het kampvuur en 
daarna weer onze eigen spellen tot 
in de kleine uurtjes. Zondag mogen 
we gelukkig uitslapen! Na het ontbijt 
wordt duidelijk waarom we gisteren 
die boodschappen moesten doen: we 
dobbelen erom. Na een klein uurtje zijn 
alle cadeautjes minstens een keer of zes 
van eigenaar gewisseld en uiteindelijk 
allemaal verdeeld. En ja hoor: ik mag het 
grootste, onhandigste cadeau mee naar 
huis nemen (zie de foto)! 

Wat een heerlijk weekend was het weer. 
Ik heb enorm genoten! 

Hilde, Kosse, Nicky en Mariëlle: heel 
hartelijk bedankt!!!

Janneke
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Ouderenkamp

Vrijdagavond 8 november was het dan 
eindelijk zover en zijn we in diverse 
groepjes afgereisd naar de “geheime 
locatie” - alhoewel een aantal van ons 
daar al eerder geweest was en het 
herkend had van de foto - om een 
gezellig weekend met elkaar door te 
brengen. 

En gezellig was het al direct. Buiten was 
een kampvuur aangestoken en binnen 
stond de koffie met appelgebak (dank 
je Hester) al klaar. Ontzettend leuk om 
weer een heleboel oude bekenden te 
kunnen begroeten, want je ziet elkaar 
in de meeste gevallen ook niet meer 
wekelijks en er was dus weer heel wat 
bij te praten. 
Robbert en Steven vonden het duidelijk 

jammer dat we niet in hangmatten 
zouden slapen dus die hadden daar 
een oplossing voor gevonden: een heel 
stapelbed met behulp van spanbanden 
opgehangen aan de dakbalk. Toen 
iedereen een beetje gesetteld was en 
Kosse de huisregels met ons doornam 
bleek dat het ophangen van bedden 
hier niet binnen viel en dus moest de 
boel weer afgebroken worden. 

De grootste happening vond ikzelf toch 
wel het gezamenlijk bereiden van de 
maaltijd op zaterdag. Hoe groot een 
keuken ook is, voor dertig man tegelijk 
is ie al gauw te klein.
Het werd dus een gevecht om voor je 
eigen groepje de juiste potten, pannen, 
messen en snijplanken te vergaren die 
nodig waren voor het bereiden van 
het gerecht dat je toegewezen had 
gekregen. Daarnaast was de keuken 
ook niet de aller modernste en bleek 
de oven maar één stand te kennen, 
namelijk te heet, was de gasdruk te 
laag om alle pitten van het fornuis 
gelijktijdig te gebruiken, en braken de 
stelen van de koekenpannen spontaan 
af (of ben je toch te wild geweest Rien?).

 

We hebben na de ellende in de keuken 
toch met z’n allen genoten van een 
heerlijke maaltijd. 

Zondag, helaas alweer de laatste dag, 
werd door een groot aantal gebruikt 
om tijdens een gezamenlijke wandeling 
weer een beetje mens te worden. De 
voorgaande avond had een aantal het 
toch wel wat laat gemaakt en dan kom 
je ’s ochtends tot de ontdekking dat je 
geen achttien meer bent. Het einde van 
een kampweekend betekent met elkaar 
alles opruimen en netjes maken voordat 
we naar huis konden weerkeren. 
Dit ging best snel en ordelijk en het 
gastverblijf zag er dan ook weer mooi 
schoon uit toen we weggingen.

Langs deze weg wil ik nogmaals de 
kampcommissie, bestaande uit Hilde, 
Kosse en Nicky heel erg bedanken voor 
het organiseren en voorbereiden van 
een onvergetelijk weekend.

Sigrid en Peter den Uijl
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Fraternitas
Wenst u fijne 

kerstdagen 
&

een sportief 

2020!

Fratdag 4 januari 2020

WAT: 
Sportfestival met turnen, acrogym en freerunnen en aansluitend de 
nieuwjaarsborrel

WANNEER: 
Zaterdag 4 januari 2020 
van 13.45 - 17.00 uur  sportfestival
vanaf 17.00 uur  nieuwjaarsborrel

WAAR:
Turnhal & sporthal Welgelegen 
Grebbeberglaan 1, 3527 VX Utrecht 

VOOR WIE: 
Sportfestival:
Alle leden tussen de 4 en 88 jaar, per lid mag ook één vriend(je) of vriendin(netje) 
mee komen doen of één van de ouders
Borrel:
voor alle vrijwilligers en ouders die meer willen weten over de vrijwilligersfuncties

KOSTEN:
€ 5 per persoon (inclusief drankje en hapje) worden op de dag zelf contant betaald. 
Als het even kan, graag gepast betalen

INSCHRIJVING:
Inschrijven voor het sportfestival kan tot 30 december, 
maar denk eraan, VOL = VOL 
Via de QR code kom je op de digitale inschrijfpagina terecht.
of via de website: www.fraternitas.nl
 
Wij hopen jullie allemaal te verwelkomen op 4 januari 2020.

Bestuur Fraternitas
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Springwedstrijden

Zaterdag 2 november was weer de 
jaarlijkse dag van de springwedstrijden 
en ik ging er met twee groepjes heen. 
De springwedstrijden zijn heel gezellige 
en leuke wedstrijden in groepsverband 
op alleen maar spring toestellen. Waar je 
bij het turnen meestal alles individueel 
doet, worden bij de springwedstrijden 
groepjes gemaakt van minimaal zes en 
maximaal negen meisjes of jongens, 
of gemengde groepjes. Onze beide 
groepjes bestonden elk uit negen 
meisjes en ze hadden bij mij op de 
maandagavondles op de Nolenslaan 
hard geoefend. Ze moesten oefenen 
voor de sprongseries op de trampoline 
en op de lange mat en alles moet goed 
op elkaar aansluiten. Als het eerste 
meisje een koprol doet en daarna nog 
eentje dan moet het tweede meisje 
haar eerste rol gelijktijdig doen met het 
eerste meisje en zo verder. Het is dus 
wel even goed oefenen met elkaar om 
te kunnen knallen op de wedstrijd. 

Ik had het eerste groepje in de eerste 
ronde van de wedstrijddag waardoor 
ik op tijd moest vertrekken en dus een 
wekker zetten op zaterdag. Al mocht 
ik niet klagen, want er zijn wel eens 
wedstrijden waar we nog veel vroeger 
aanwezig moeten zijn! Na twee rondjes 
rond de sporthal rijden voor een 
parkeerplaats, ging ik gauw naar binnen 
om te kijken of de meisjes er al waren. 
De eersten waren er inderdaad al en 
al snel druppelden de andere meisjes 
ook binnen. Deze wedstrijden lopen 
altijd een beetje raar en er is meestal 
geen warming-up tijd. Dus ik heb de 
meiden in de kleedkamer aan het werk 
gezet om warm te lopen en te rekken 
en ik sta in de zaal op wacht tot we 
aan de beurt zijn. En dan is het zo ver: 
het groepje mag gaan inturnen op het 
eerste toestel. Het gaat goed, ik geef 
nog gauw wat aanwijzingen en dan zit 
de inturntijd er al weer op. Ze zijn ook 
het eerste groepje dat mag starten met 

de wedstrijd. Ik loop met ze mee naar de 
jury en daarna ga ik aan de zijkant staan 
om stiekem toch wel wat zenuwachtig 
te zijn voordat ze beginnen. Blijft toch 
altijd spannend, heb ik het ze goed 
aangeleerd, hebben ze alles onthouden, 
werken ze wel netjes? Maar de meiden 
starten en het ziet er prima uit. De 
zenuwen zijn al gauw weg en ik ben 
trots op de meiden hoe ze de oefening 
hebben laten zien! En dan moeten we 
wachten op het tweede onderdeel. We 
zitten als groepje bij elkaar en wat ik 
dan zo leuk vind is dat ik nu ook moet 
wachten. Voor mij is het gezellig om met 
de meiden te kletsen, zo vertellen ze 
nog eens wat.

Al gauw is het tweede en tevens laatste 
onderdeel voor de meiden aan de beurt 
en ook dit doen ze super goed. En dan 
is het wachten op de prijsuitreiking 
en jeetje dat duurde best lang. Na 
ongeveer een uur wachten op de 
tribune was het dan zover! Spannend!! 

En met een eerste en tweede plaats 
hebben ze het meer dan goed gedaan! 

Na de prijsuitreiking gingen de meiden 
van het eerste groepje lekker naar huis 
maar ik had nog een groepje met de 
meiden van Suzanne om te begeleiden 
in de derde ronde. Omdat de tweede 
ronde heel erg inliep (ja, dat kan ook op 
een wedstrijd!) was het even stressen 
voor de meiden en mij: zijn we wel op 
tijd compleet om te kunnen beginnen? 
Ook deze meiden hebben een heel 
nette wedstrijd laten zien. Na alles gauw 
op te ruimen konden we gelijk door 
naar de prijsuitreiking: helaas voor deze 
meiden geen prijs. Ruim een uur eerder 
dan gepland waren we klaar en dat is 
ook wel eens fijn.

En zo zit de eerste wedstrijd van het 
seizoen er voor mij weer op. 

Elsemiek 
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Even voorstellen: Marloes

Marloes Koning

“Ja, dat lijkt me leuk”. Dat dacht ik toen ik 
vorig jaar ging kijken bij de onderlinge 
wedstrijden en er gevraagd werd of 
iemand vrijwilligerswerk wilde doen. 
Mijn dochter traint al ongeveer een jaar 
met heel veel plezier bij Shanna en ik 
wilde graag iets terug doen voor deze 
mooie vereniging.

Ik houd voor jullie de website bij, 
zowel qua inhoud als qua techniek op 
de achtergrond. Dus als jullie ideeën 
hebben, stukjes of foto’s die je op 
website geplaatst wil hebben stuur het 
dan naar marloes@fraternitas.nl.

Kopij Fratblad

Heb je kopij voor ons clubblad? Lever het voor 29 februari 2020 aan 
via kopij@Fraternitas.nl.

Onderlinge wedstrijden

Zaterdag 15 februari 2020 zijn er weer onderlinge wedstrijden in sporthal 
Galgenwaard. 

Het klinkt nog ver weg maar de voorbereidingen zijn al in volle gang!! Het eerste 
oefenen in de lessen is begonnen en voor ons als wedstrijdcommissie zit de eerste 
vergadering er ook al weer op.

Wil jij graag laten zien wat je allemaal hebt geoefend en hebt geleerd op les? Geef 
je dan op via de uitnodigingsbrief die je via je trainer hebt gekregen! 

Om deze wedstrijddag te organiseren en de dag zelf goed te laten verlopen zijn wij 
altijd op zoek naar leden en ouders en andere vrijwilligers die ons willen helpen! 

Wat moet er dan gebeuren? Van de toestellen en de zaal opbouwen en afbreken 
tot koffie en thee schenken, lunch verzorgen, jury briefjes ophalen en de cijfers 
invoeren tot plasmoeder!

Wil je ons helpen? Meld je dan aan via de uitnodigingbrief of mail naar elsemiek@
fraternitas.nl 

Tot op de onderlinge wedstrijden!

De wedstrijdcommissie, 
Joop, Clasineke, Annette, Elsemiek, Bapke en Robbert. 



SponsorKliks – wil jij ook GRATIS onze vereniging sponsoren?
 
Dat kan met SponsorKliks! Met SponsorKliks kun je een financiële bijdrage leveren 
aan Fraternitas, zonder dat het jou een cent extra kost. 

Koop je wel eens online, zoals een pizza via Thuisbezorgd.nl, een cadeautje op Bol.
com of een vakantie via Booking.com? 
Doe dit dan voortaan via www.sponsorkliks.com en vul 
Fraternitas Utrecht in. 
Via deze pagina kom je bij ruim 300 winkels waar je jouw 
bestelling kunt plaatsen. Je betaalt exact 
hetzelfde, maar Fraternitas ontvangt over jouw bestelling 
een commissie.

Onder andere CoolBlue, Bol.com, Booking.com, 
Mediamarkt.nl, Ah.nl, Thuisbezorgd.nl en Klm.com nemen 
deel aan SponsorKliks.

Wil je Fraternitas dus GRATIS sponsoren? Zorg er dan voor dat je voortaan jouw 
online aankopen doet via de SponsorKliks pagina van Fraternitas. Voor jou een 
kleine moeite, voor onze vereniging directe inkomsten. Stel je eens voor wanneer 
alle leden, supporters en overige betrokkenen dit zouden doen? Vertel dit daarom 
door aan andere mensen die Fraternitas een warm hart toedragen.

Alvast bedankt namens Fraternitas! 

Sponsorkliks

Bedankt!

Vrijwilliger gevonden voor opmaak Fratblad

Gelukkig is het gelukt om een vrijwilliger te vinden 
voor de opmaak van ons clubblad. 
Carlien den Uijl (geen onbekende bij Frat) heeft de lay-out 
van het blad, dat je nu zit te lezen, gemaakt. 
Fijn Carlien dat jij dit nu doet.

Esther van Dijk heel erg bedankt voor de jaren dat jij het 
blad zo’n mooie uitstraling hebt gegeven.

18 19

Geboorte

Op vrijdag 4 oktober is Sacha Königs geboren.

Zijn ouders zijn Mariëlle van der Meer (bestuurslid) en 
Marsh Königs.

Mariëlle en Marsh, maar ook de trotse opa Joost, oma Ati 
en tante Elze, van harte gefeliciteerd.

Kom acrogym uitproberen!

Kom je ook kunstjes uitproberen, bij de acrogym? Blader dan snel door naar het 
lesrooster voor de dagen en tijden!
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De turnpakjes zijn te koop bij TT-Gymnastics. Dit kan via de webshop (www.tt-gymnastics.nl). 
Artikelnummer V672 Turnpakje zonder mouw blauw velours), 
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. 

De jongenskleding (turnsinglet met de witte korte broek) kan alleen bij Fraternitas gekocht 
worden, dus niet bij TT-Gymnastics. Mail voor de jongenskleding naar brigyt@fraternitas.nl. 

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
Tijdens wedstrijden moet het Fraternitas 
turnpakje gedragen worden (zoals hiernaast 
op de foto staat). 
Als je turnschoentjes draagt moeten die wit 
zijn,  met helemaal witte sokken.

Sanne Boogaard
Madelief Brandsema
Anne Brouwer
Iris Colosio
Sophie Cremers
Chloe van Elten
Tess Fetlaar
Lelou van Driel
Annelies Geers
Jildau de Gier
Viola Grumelli
Deliah  van Heteren
Noor Ibrahimi
Olivia Jansen
Frederique van der Ham
Noelle van der Ham
Yasmin Hassan Ibrahim
Milou Klaassen
Marlies Kohne
Frits Kohne
Berber Kwant
Yfke Kwant
Aicha Messabih
Sophie Nelissen
Rosella Nijs
Alice Pinto Machado e Silva
Helena Pinto Machado e 
Silva
Eef Putman
Lilith Makai
Feline Mandos
Carlotta Martinotti
Doris Meulenbroek
Mia Meulenbroek
Elif Nazli
Louke de Niet
Loes Noot
Tirza Noot

Taisiya Perfilyeva
Raeva Rakesh
Elin van Rheenen
Pablo Rieu
Mae Rutten
Merel Schepers
Hannah Sobora
Roos Terink
Fien Terink
Aafke Toby
Danique Ultee
Mara van Veen
Bregje Veldhuis
Emilia Verwey
Giulia Verwey
Niene Vink
Yuma Visser
Sanne Vooges
Saar Weideman
Amelia  Wojtanek
Tuba Yen
Esmee Zieren
Amkera Bangura
Mariam Bangura 
Tess Benjaminsen
Nikki van den Berg
Sara van den Berg
Isa Bosman
Fiep de Bruijne
Elynn Buijze 
Vera van Egmond
Illana Giverts
Veerle Gunnink
Phebe de Groot
Alena Harris
Yenthe Honkoop
Babette Jonkers
Isatu Kamara

Aaf Kaspersen
Madee Latul
Evelien van Leeuwen
Lina Miriz
Razan Miriz
Victor Muszynski
Daba Ndiaye
Riva Pieterson
Aimee Pool
Lena van Rossum
Lexi Rutting
Saar te Stroete
Bente Thiadens
Laura ten Voorde
Quitterie Victor Michel
Elena Vulkajlovic
Emmy Wijmands
Sophie Winkelman
Lot van der Zouw 

Nieuwe leden
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KIDS! Contributrie per 1 juli 2019
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IBANnummer Fraternitas: NL39RABO0305641212

De contributie voor 1 uur les per week bedraagt € 40,00 per kwartaal. Daar komt dan nog de 
Bondscontributie van de KNGU bij. 

Uitleg over de contributies
-  De contributie wordt per kwartaal berekend en geheven. 
-  De contributie bestaat uit een basisbedrag 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 per kwartaal met de gewone contributie geïnd. Dit is € 5,50 per 
kwartaal voor leden tot 16 jaar en € 6,75 voor leden vanaf 16 jaar. 

Inschrijfgeld € 7,50
Inschrijfgeld wordt (eenmalig) bij inschrijving als nieuw lid betaald bij de eerste te betalen 
contributie.

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 dan naar Marina Luijkx 
via marina@fraternitas.nl.  

Deze turnsters lijken allemaal op elkaar. Toch zijn er 2 precies hetzelfde. 
Weet jij welke 2 dat zijn?
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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 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   

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

Adreslijst 2019 - 2020
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Bestuur
Voorzitter Hans Delissen  voorzitter@fraternitas.nl
  (06) 41 72 31 31
Secretaris vacant  secretaris@fraternitas.nl
  (06) 43 16 60 65 (na 18.00 uur)
1e penningmeester vacant  penningmeester@fraternitas.nl
  
2e penningmeester Marina Luijkx  marina@fraternitas.nl

Leden:
Joop van Raaij  joop@fraternitas.nl
Mariëlle van der Meer  marielle@fraternitas.nl
Hantzen Duinstra  hantzen@fraternitas.nl 
Robbert den Uijl  robbert@fraternitas.nl

Trainers
Voorzitter
Elsemiek Versteegt  elsemiek@fraternitas.nl

Leden 
Antje van Oostveen  antje@fraternitas.nl  
Eddy van der Rijst  eddy@fraternitas.nl 
Eddy Yarally  eddy.yarally@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
Lin Goey  lin@fraternitas.nl
Qvinny Leemans  qvinny@fraternitas.nl
Sascha Witvoet  sascha@fraternitas.nl
Shanna van Steensel v/d Aa  shanna@fraternitas.nl
Suzanne Ekhart  suzanne@fraternitas.nl
Vera Geling  vera@fraternitas.nl
Wilma Kaptein  wilma@fraternitas.nl

Vertrouwenscontactpersoon
Irene Meertens  irene@fraternitas.nl

Ledenadministratie
Ria van Raaij  ledenadministratie@fraternitas.nl
  (030) 243 66 42

Redactie Fratblad    kopij@fraternitas.nl  
Facebook  socialmedia@fraternitas.nl
Website (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

Oude Kerkstraat 2A (ook: ingang Palmstraat)  

Woensdag:
16.45 – 17.45 uur meisjes 5 - 7 jaar Joana Ferrari
17.45 – 18.45 uur meisjes 8 - 10 jaar Joana Ferrari

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:
16.30 - 17.30 uur meisjes 4 - 7 jaar Elsemiek Versteegt
17.30 - 18.30 uur meisjes 7 - 9 jaar Elsemiek Versteegt
18.30 - 19.30 uur meisjes vanaf 9 jaar Elsemiek Versteegt
19.45 - 20.45 uur  conditieles (dames) 35-85 jaar  Lenny de Heus

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

Maandag:
18.00 - 20.00 uur acro selectie  Jildau Haberkiewicz en Sascha Witvoet
 vanaf 7/8 jaar 

Dinsdag:
16.00 - 16.45 uur special turnen voor kinderen Jolanda van der Linden
 met een verstandelijke beperking
 jongens/meisjes 4-12 jaar
16.45 - 17.30 uur meisjes 6 - 8 jaar Jolanda van der Linden
17.30 - 18.30 uur meisjes 9 - 11 jaar Jolanda van der Linden
18.30 - 19.15 uur acro recreatie + wedstrijd    Antje van Oostveen
 vanaf 6 jaar
19.15 - 20.15 uur acrodemo vanaf 8 jaar Qvinny Leemans

Woensdag: 
18.00 - 20.00 uur acro selectie  Jaimy Rademakers en Lin de Goeij
 vanaf 7/8 jaar

Zaterdag:
09.00 - 10.00 uur  acro recreatie vanaf 6 jaar  Wilma Kaptein 
09.30 - 13.00 uur  acro selectie vanaf 7/8 jaar Jaimy Rademakers en Irene Rademaker

Turnzaal Welgelegen-Grebbeberglaan1

Dinsdag:
21.30 - 23.00 uur dames/heren vanaf 16 jaar Eddy Yarally en Eddy van der Rijst

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

Zondag:
14.00 - 15.30 uur plusuur (alleen geselecteerden) Shanna van Steensel van der Aa 
  en Joana Ferrari



Indien onbestelbaar, retour ledenadministratie:
Zijlsterraklaan 44 
3544 SV Utrecht


