
Introkamp 2018
Ik heb tot nu toe het introductiekamp 
twee keer meegemaakt. De eerste 
keer als eerstejaars en dit jaar als 
kampleiding. Beide keren heb ik het 
onwijs naar m’n zin gehad. Ik heb 
snel vrienden kunnen maken, wat 
natuurlijk super fijn is als je net aan 
een nieuwe studie begint. Dit jaar heb 
ik 2 dagen meegedaan als nepsjaars, 
wat echt leuk was om te doen (vooral 
de onthulling). Mijn favoriete dag 
blijft de woensdag waar je met z’n 
alle je tijd kan vertoeven liggend aan 
het meertje. - Dante Vendeloo  

Besturen aan het woord

Wat een geweldige ervaring, een 
bestuursjaar bij de mooiste vereniging 
ooit!

Afgelopen jaar hebben wij met vol 
trots vele mooie evenementen samen 
met commissies kunnen organiseren. 
Het ene evenement nog mooier dan 
het andere. 

Onze grootste les van dit jaar: Niets 
vragen, gewoon doen. Je kunt een 
stuk beter sorry zeggen voor gedane 
zaken dan ze uiteindelijk nooit doen. 

Veel liefs van het zwaarste bestuur 
sinds tijden!

Opgestaan is plaats vergaan
Een snoepkont, een dikke bil. Een 
extern die alleen maar roken wil. 
Een Italiaan, een boer n een vetzak 
aan het roer.

Over en uit met de pret, dank 
jullie wel voor alle inzet. Het is een 
beetje tragisch, Maar wat was het 
schittermagisch. 

Nu is het aan ons als nieuw bestuur, 
met een iets smaller postuur. 
De stinkende bestuurskamer is 
doorgegeven, Succes weer met het 
schoolleven. 

Ook de goudvissen zijn uitstekend 
in vorm, In tegenstelling tot 
jullie, jullie waren enorm. 
Proteïneblokken en muggenlarven 
vallen goed in de smaak, net als Ten 
Beste bij jullie, die kebabzaak. 

Alles bij elkaar, een supermooi jaar. 
Nu is het afgesloten, we hebben van 
jullie genoten.

Jullie met je bolle gezicht, veel te veel 
overgewicht. Succes met afvallen, we 
zullen jullie niet meer lastigvallen. 

Eerstejaarscommissie
Ik ben van de eerstejaarscommissie, de 
eerstejaarscommissie mocht een spel 
bedenken voor de eerste ledenborrel. 
We hadden bedacht om in het thema 
van het introkamp te blijven: Mex-igo. 
We hadden het idee om een kwartet 
te maken van Dora, Diego, drugs en 
van de HZB, als je kwartet had bij de 
eerste ledenborrel mocht je een gratis 
shotje halen. 

We kregen veel positieve reacties en 
iedereen vond het heel leuk. Ik vond 
het heel leuk om dit te doen met Lisa, 
Mette, Giedo, Matthijs en Olaf heeft 
onze commissie begeleid. Het was 
alleen niet zo leuk met Gijs, maar hij 
kan wel leuk het tietenlied voorlezen. 
- Lynke Hemstra

Grachtentocht
Het was mijn eerste grachtentocht 
bij de U.T.V. Eenmaal aangekomen 
op de kade werden de pizza’s en de 
bierkratten opgestapeld, de eerste 
biertjes ontkroond, geproost en hard 
gelachen om de parkeerkunsten 
van Suus. Wouter zorgde ervoor 
dat er geen restje pizza meer over 
was. In de boot werd en gezongen, 
geschreeuwd, gemext en genoten van 
de gezelligheid. De plaspauze was ook 
een prettige aanvulling, alleen wist 
niet iedereen het tot de plaspauze op 
te houden. - Martijn Sterk
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Aankomende activiteiten

 Poolparty
5 oktober, 20:30
Café het oude pierement
Commissieledenweeknd
23 t/m 25 november
Middelbeers
Voorlopige jaaragenda

Kerstdiner 
Studiereis
Wintersport
Batavierenrace
Betonkanorace
Activiteitenweekend
Gala

En nog veel meer leuke 
activiteiten...;)

Media-cie
Na een jaar vol posters, f lyers, 
nieuwsbrieven en aftermovies zit het 
er net als voor alle andere commissies 
bijna op. Daarom presenteren wij met 
trots nog de laatste nieuwsbrief van 
de media-cie ‘17 - ‘18. Het is ons een 
eer en een waar genoegen geweest 
het afgelopen jaar al deze prachtige 
promotiematerialen te maken. 

Graag willen we ook iedereen 
bedanken die mee heeft geholpen met 
het schrijven van leuke verhaaltjes 
voor in deze prachtige nieuwsbrief!

Echter, zou de media-cie zichzelf niet 
zijn als er nog eenmaal deze vraag 
gesteld wordt: Waar is de alpaca? 
Degene die deze als eerst vindt krijgt 
persoonlijk van de voorzitter van 
de media-cie een drankje in het 
Proef loklaal.

Veel leesplezier en tot volgend jaar!

Namens de media-cie ‘17 - ’18,

Oscar den Uijl

Foto van de editie
Zien wij hier op de foto een tech-cie lid in spe? Ik dacht het even niet, ondanks 
dat deze bebaarde jongeman een hamer in zijn rechterhand heeft en de linker 
in zijn zak is het correcte gebruik hiervan nog ver te zoeken. 

Zelfs zijn mede eerstejaars op de achtergrond is verbaasd over het curieuze 
gebruik van dit stuk gereedschap als kam. Djoeri, wees niet getreurd want 
in de komende jaren zal je nog genoeg leren over het gebruik van dit soort 
voorwerpen.

Wel mag ik je namens de media-cie feliciteren met de allereerste foto van de 
editie van het verenigingsjaar 2018 - 2019. Weldra zal je van de commissie een 
mooie prijs ontvangen.

Djoeri, gefeliciteerd!
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