
Eerstejaars-cie & eerste 
ledenborrel
D i t  j a a r  b e s t o n d  d e 
eerstejaarscommissie uit Casper, 
Isabel, Joris, Jorrit, Lex en Melanie. 
Aan ons werd gevraagd of we een 
spelletje wilden verzinnen voor de 
Eerste Ledenborrel. Dit leek ons 
natuurlijk een super leuk idee, 
maar het bleek moeilijker dan 
verwacht. Het moest leuk zijn, niet 
te lang duren en het spel moest te 
begrijpen zijn voor de U.T.V.-ers die 
al vanaf 4 uur in Het Proe lokaal 
waren. Uiteindelijk kwamen we, 
natuurlijk last minute, met een leuk 
idee: Kwartet, maar dan anders. We 
hebben de Almanak doorgespit en 
alle leuke quotes verdeeld in groepjes 
van 4. Vervolgens hebben we daar 
een leuke foto bij gezocht en op de 
kaartjes geprint. Iedereen zou op de 
ledenborrel een kaartje krijgen en als 
je elkaar gevonden had, mocht je met 
elkaar een drankje halen bij de bar.

 

 Eenmaal in de ODD verliep het spel 
leuk maar super chaotisch. Iedereen 
schreeuwde door elkaar heen, de 
hel t van de kaartjes waren kwijt en 
er waren niet genoeg shotglaasjes om 
iedereen te voorzien van een drankje. 
Desalniettemin vond iedereen het 
super leuk en deed iedereen fanatiek 
mee. 

Kortom, het was voor ons sjaarsjes een 
geweldige, allereerste Ledenborrel.  
Door: Isabel Buitendijk en Melanie van 
‘t Riet

Bestuur aan het woord

Natuurlijk zijn wij als het bestuur 
2019-2020 erg blij met ons plekje 
in deze nieuwsbrief. Jullie kennen 
ons vast wel van dat hokje naast het 
IGO-plein. Ook zijn wij de mensen 
die jou een commissiebiertje geven 
na jouw commissievergadering. Maar 
omdat dit de eerste nieuwsbrief is 
dit jaar stellen wij ons toch nog even 
kort voor:

Voorzitter Mark, die lange.

Vicevoorzitter Veerle, die kleine naast 
hem.

Secretaris Intern Cami, degene die 
de mail doet.

Penningmeester Floor, speelt met 
jouw centen.

Secretaris Extern Jord, BFF van alle 
sponsoren.

Secretaris Onderwijs Machteld, 
houdt de U.T.V. leerzaam.

Algemeen Lid David, doet ook 
dingen.

Zo, nu weten jullie ook wat wij de 
hele dag in dat hok doen: ons best. 
Daar zijn wij dus ook onze eerste 
weken erg druk mee bezig geweest. 
Gelukkig voelen wij ons ondertussen 
al als een vis in het water als het om 
onze bestuurstaken gaat. Over vissen 
gesproken, die hebben helaas, na een 
prachtige afscheidsborrel, de school 
verlaten… 

O ver  wa ter  ge sproken,  d e 
grachtentocht, nu al even geleden, 
was weer een gezellige start van het 
jaar. Over start gesproken, met zo’n 
start zijn wij zeker van een goed jaar 
U.T.V. met veel (nieuwe) actieve leden! 

Wanneer wij na 16:00 uur klaar zijn 
met ons best doen, zijn wij te vinden 
in Het Proe lokaal. Hier drinken 
wij met alle aanwezige U.T.V.-ers 
drankjes. Dus zien wij jou straks 
ook? Tot zo! Door: Machteld Menkveld

 

Soepdag
Afgelopen maanden was het weer 
raak. Het regende pijpenstelen en dat 
betekend maar een ding, SNERT. Dat 
was de insteek afgelopen 15 oktober. 
Na het verzamelen van de blikken 
hebben wij 3 zaken geconcludeerd:

1: 18 blikken soep past niet in 1 pan 
(we zoeken nog een grote pan).

2: Cappuccinokopjes werken prima 
als snertlepel (Veerle, vergeet 
volgende keer de soeplepel niet).

3: Alle 20 plastic herbruikbare 
lepeltjes zijn weer ingeleverd en 
afgewassen! Wünderbar.
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Gezien het succes van afgelopen 
snertdag komt er 12 november weer 
een soepdag aan! Jullie horen nog hoe 
en wat! Maar het motto is als volgt: 
‘Bring your own blik en likker die 
soep in je mik!’

Soort soep: Tomatensoep met ballen.

Hee t u een extra pan? Meld dit bij 
chef koekenbakker Niels Kuiper. 

Hee t u een soeplepel tot uw 
beschikking? Meld dit bij chef 
opschep Arjen Blok.

Hee t u allergieën anderszins 
dieetwensen. Schrijf dit op. Rol het 
op en vernietig het, of meld dit bij 
chef soepgoed Wouter Slob. Door:  
de Soep-cie

Acitivieten planning 

Soepdag
12 november, 18:00

Het Proe lokaal

Novemberfeest
27 november, 22:00

Bassment

CLW
29 nov - 1 dec
De Roerdomp

Sinterklaas Ledenborrel
3 december, 20:00
Ouwe Dikke Dries

Foto van de maand
Is dit de hoogste toren van de wereld? Nee, wat dit wel is? Heel knap! Om met 
die drankjes op, plus meer drankjes, nog zoveel balans te hebben. Dat doet 
niet iedereen hem na (als je het beter kan, laat zien dan!). Deze meester van 
balans is Joris van der Horst (eerstejaars). 

We dagen je graag uit om dit nog een keer te doen maar dan met nog minder 
bloed in je alcohol en nog meer blikjes. Toch is deze prestatie voor nu genoeg 
om de foto van de maand te winnen. Wij van de Redak-cie feliciteren je daarom 
graag. Er komt een prijs jouw kant op!

Gefeliciteerd Joris!

De Redak-cie
Een oude commissie is weer tot leven gebracht namelijk, de REDAK-CIE. De 
commissie die jou vermaakt met vrolijke verhalen over de wilde, af en toe 
lompe, maar vooral gezellige leden. Nu snel het voorstelrondje.

Allereerst hebben we onze voorzitter Olaf Krol, ook wel bekend als VO-laf of 
Krolaf. Olaf schrij t geen stukken, maar “che t” deze wel.  Daarnaast hebben 
we Huub, Huub is de penningmeester en smijt graag met het budget dat we 
niet hebben. Hein is onze notulist, want Hein vindt notuleren fi jn.

Dan hebben we nog Isabel. Zie je fouten in de nieuwsbrief? Dan kun je Isabellen. 

Verder hebben we nog Merel, zij probeert al haar stukken te schrijven vanuit 
haar ziel, maar dat lukt nooit. 

En dan als laatste, onze verantwoordelijke Cami Tak. Is de nieuwsbrief er niet 
snel genoeg, noem haar dan vooral Cami Slak. 

Veel leesplezier en veel kusjes,

De Redak-cie
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