
Novemberweekend 
VondelING
H o e  w a s  h e t  Vo n d e l I N G 
novemberweekend? Om de sponning sponning 
eruit te halen en gelijk met het 
deur(beslag)deur(beslag) de slaapkamer in te 
vallen, we hebben: gewonnen, 
gespeeld, gegabbert, gedronken, 
gegeten en soms verloren. Ook hebben 
Niels Kuiper en Puck Kenemans 
laten zien dat ze VondelING waardig 
zijn in een zwoele dansbattle. Op 
zaterdag hebben we onze horizon 
verbreed op de solexjes (klinken klinken echt 
fantastisch). Hier is de grens van 
maximaal 100kg op 1 Solex naar 
120kg op 1 Solex gegaan. 

Tot slotTot slot: Al met al een super weekend! 
Wel jammer van de notering op de 
zwarte lijst. Maar ja, dat overkomt 
je. Door: Wouter Slob.

Novemberweekend Osiris
H e t  h e e t t e  a l t i j d  h e t 
Ardennenweekend, maar dit jaar 
zijn we het dichterbij gaan zoeken, 
namelijk Overasselt. Het was ons 
lustrum-novemberweekend, dus de 
commissie had groots uitgepakt. 
Vrijdag sprongen een aantal Osiri 
in de zelfgemaakte hottub en de rest 
vermaakte zich met spelletjes spelen 
of drinken bij het vuur. Zaterdag 
werd de groep opgesplitst in de 
actievelingen a.k.a. mountainbikers, 
de semi-actievelingen die gingen laser 
gamen of escaperoomen en de non-
actievelingen die achterbleven met 
warme chocomel en rum. ’s Avonds 
hadden we een heerlijk zelfgemaakt 
diner in Egyptische stijl. Daarna 
moesten we onze cocktailoutfit uit 
onze tassen halen, want wij kregen 
dansles. Voortaan kan heel Osiris de 

chachacha. Zondags nog even langs 
het zwembad en dan lekker bijslapen 
van een weekend vol spelletjes, lekker 
eten en leuke activiteiten. Door Cami 
Tak.

LYNX Stedentrip Keulen

Wij zijn met het dispuut LYNX 
begin November een weekendje 
naar het mooie Keulen geweest. Hier 
hebben wij naast het lekker eten van 
schnitzels en bratwursten heerlijk 
geborreld en gefeest. Lekker Duits 
zingen in de karaokebar en dansen in 
de club is natuurlijk niet vreemd. We 
hebben ook een rondleiding gekregen 
van Ross, een Amerikaan die al drie 
jaar woont in Keulen. Hierbij zijn we 
veel kroegen langs geweest en hebben 
we gezellig geborreld en de uitleg 
over het Duitse bier Kölsch gekregen. 
Wat niet alleen de naam van het bier 
is, maar ook de naam van de mensen 
die in Keulen wonen en de taal die ze 
spreken. Kölsch is namelijk de enige 
taal die je ook kan drinken! Het was 
een geslaagd weekend en we kunnen 
niet wachten tot de stedentrip van 
volgend jaar! Door: Tom Kalkman.

Novemberfeest terug van 
weggeweest. 

Na een tijdje weggeweest te zijn is 
het Novemberfeest door de DJ-Cie 
opnieuw het leven ingeblazen. Als 
afsluiting van het vormen van de 
nieuwe jaarclubs. Net zoals elk U.T.V.-
feest was dit weer erg geslaagd.  

Dit jaar was het thema Euroknallers. 
De deuntjes werden gedraaid en 
iedereen was aan het dansen met 
versnaperingen in de hand. Om 
middernacht was een speciale 
verassing. Ja, je raadt het niet, 
maar daar kwamen toch een hoop 
hamburgers van de McDonalds uit 
de tas. 

Iedereen was aan het genieten van 
de lekkere hamburgers terwijl de 
DJ-cie voor het eerst in actie was. 
Er werden hitjes, house en andere 
genres gedraaid en ouderejaars 
gaven de nieuwejaars van de DJ-cie 
met aanwijzingen voordat zij ook de 
draaitafel mochten betreden. Wat 
een genot straalde ze uit!  Door: Huub 
Kreijns

Commissieledenweekend

Het commissieledenweekend, ook 
wel bekend als het weekend waar 
het sociaal geaccepteerd is om alleen 
in een badjas met sloffen te lopen. 
Waar er niet raar gekeken wordt 
als je om 6:00u ’s ochtends pas stopt 
met alcoholische dranken drinken, 
of juist begint! Een weekend waar je 
spelletjes kunt spelen, pannenkoeken 
kunt bakken, knakworsten kunt 
eten en tosti’s kunt bouwen. Het 
eindigt elk jaar weer met een klapper, 
namelijk marshmallows opwarmen 
boven een groot kampvuur. Voor als 
je nog niet stonk naar bier of zweet, 
dan stink je gelukkig in ieder geval 
naar rook.
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Misschien wel het hoogtepunt van 
het weekend was het spelletje “boertje 
naaien” wat al in de vroege middag 
gespeeld werd. Het spelletje waar 
dappere ouderejaars en één (on)
gelukkige eerstejaars het op zich 
namen in een rap tempo anderhalve 
krat vloeibaar goud naar binnen 
te werken. Niet iedereen komt 
hier vlekkeloos vanaf (inclusief de 
kaarten). Desondanks is het voor 
vele (voornamelijk toeschouwers) 
een bijzondere herinnering aan dit 
weekend. Door: Merel Koning 

Acitivieten planning 

LedenborrelLedenborrel
7 januari, 20:00

Ouwe Dikke Dries

Excursie Dura VermeerExcursie Dura Vermeer
9 januari, 14:00

Kwangodreef, Overvecht

WintersportWintersport
17 jan - 25 jan
Zell am Ziller

ZomerborrelZomerborrel
28 januari, 16:00
Het Proef lokaal

Foto van de maand
Donderdag 28 november was het feest want oud-U.T.V.-er Steef van Winden 
kwam langs om ons te laten zien hoe de tap werkt. Iedereen was welkom om 
hét perfecte biertje te komen tappen en deze vervolgens lekker op te drinken. 
Op de foto zie je Wouter Slob in actie. Wouter is jaren te vinden achter de 
bar en een biertje tappen kan hij wel. Daarom werd het hem wat moeilijker 
gemaakt door middel van een blinddoek. Het lukte hem nog aardig! Nadat 
Wouter zijn kunstje had gedaan wilde iedereen het natuurlijk ook proberen. 
Al met al een geslaagde avond. Het was weer super gezellig en hopelijk zien 
we Steef volgend jaar weer terug bij ons achter de bar! Door: Isabel Buitendijk

Sponsor aan het woord 

Pleijsier Bouw is een landelijk opererend bouwbedrijf van middelgroot formaat 
en richt zich met name op de utiliteitsbouw. Zo houden we ons dagelijks bezig 
met de bouw van distributiecentra, kantoren bedrijfsverzamelgebouwen, 
megastores, appartementen en hotels. Daarnaast zijn we ook zeer bedreven 
in het uitvoeren van herbestemmingsplannen en renovatieprojecten. Pleijsier 
Bouw is een familiebedrijf met een bijzondere (platte) organisatiestructuur. 
Dit resulteert in betrokkenheid, korte lijnen, een no-nonsense cultuur én een 
pleijsierige werkomgeving!
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