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Gieterfeest
Met gevulde gieters hebben wij 
weer heerlijk met zijn alle ge-
feest. Het thema “carnaval” sloeg 
erg aan, iedereen was verkleed in 
de meest diverse oufits: een zak 
patat, Donald Trump, een viking, 
een bier koning, een fee, Waldo, 
een piraat, een boef, circusdie-
ren en directeur, buurman en 
buurman, en nou ja... je snapt het 
wel... Stel je eens voor hoe het 
zou zijn als we iedere dag zo ver-
kleed waren. Dan weet niemand 
meer waar Huub (Waldo) is, dan 
is de bestuurskamer een groot 
dierenhok die David moet tem-
men. Gaat Lenny (Donald Trump) 
de U.T.V. over nemen. Dan is het 
IGO-plein een oorlog tussen de 
vikings, boeven, feeën en piraten 
die Ellie (de Hippie) probeert op 
te lossen. Dan nemen we even 

pauze om van Pepijn (een zak 
patat) zijn haar te eten en word 
er op Padualaan 97 en 99 door 
Oscar (bouwvakker) een huis ge-
bouwd voor Lisa en Kaisa (buur-
man en buurman) om voor altijd 
buren te zijn en om 16.00 gaan 
we met zijn alle naar de bierko-
ningen toe om te proosten. Klinkt 
eigenlijk wel leuk....
Door: Machteld Menkveld

Het schrikkeljaar is daar
Lieve dames luister goed, dit jaar is het tijd om de stoute schoenen 
aan te trekken, want dit is ons moment! Het is namelijk eindelijk…. 
SCHRIKKELJAAR. Het jaar waarbij tradities gebroken worden en 
daarbij vooral onze gala traditie. Waarschijnlijk heb je de verhalen al 
gehoord over de U.T.V.-mannen die de dames een blauwe brief  
sturen met daarin de grote vraag of ze meegaat als gala date. Maar 
dit jaar zijn de rollen omgedraaid! Geen spanning meer om gevraagd 
te worden door die ene speciale kerel. Nu is het ons moment om te 
shinen en de mooiste galabrief te schrijven. Maar heb je helemaal 
geen geheime crush op het oog? Geen probleem, want daar zorgen 
wij wel voor. Komende tijd zullen er artikels verschijnen in de komen-
de nieuwsbrieven over de leukste vrijgezelle mannen van onze  
vereniging. Inclusief onze one and only Redak-cie kanjer Huub! Dit 
wil je natuurlijk niet missen! Lees verder en kom erachter wie onze 
eerste vrijgezelle kanjer is!
Door: Merel Koning

Vrijgezellige man
Graag stellen we aan je voor… Jeffrey de Boer. Jeffrey is het Hoofd 
Bar van Het Proeflokaal en hier (bijna) elke dag te vinden is. Daar-
naast kan Jeffrey net zo goed snowboarden als Sietske! 

Wat is je naam?  
Jeffrey de Boer
leeftijd?  
Oud
Nationaliteit?  
Antilliaan
Wat doe je in je vrije tijd?  
Zuipen en surfen is mijn favoriet. 
Guilty pleasure?  
Skinnydippen en Uranymus leden. 
Grootste talent?  
Zuipen, niks doen, surfbabe uithangen 
en koken.

Favoriete drankje?  
Hoeveel tijd heb je?.. Blue lagoon, gin en tonic, Bacardi cola, wodka 
redbul, wodka Sprite, long Island Icetea, alle Leffe’s van Het Proeflo-
kaal (behalve royal). Voor de rest vind ik alle soorten bieren lekker. 
Beste versiertruc?  
Dansen (Sietske lacht) 
Beste openingszin?  
“Zal ik voor je koken?” (Kelly lacht)
En nu de belangrijkste vraag… hoe ziet je perfecte date eruit?  
Een avontuurtje door de stad, wandelen in het avondlicht en natuurlijk 
tussendoor een drankje doen.
Door: Merel Koning

wist je dat, Olaf zijn  

ontmaagding genoemd wordt 

in de notulen een AV?



        Februari editie, Utrechts Technisch Nieuwsblad 

Komende activiteiten:
 

Tussen AV 
@PL101-2.003A 

2 maart om 19:00 

Ledenborrel 
@ODD 

3 maart om 20:00
 

Bestuursinfoavond 
@huize FluFlo 

4 maart om 18:00 
 

Studiereis 
@Berlijn 

5 t/m 9 maart 
 

Tussenfeest 
@BASIS 

11 maart om 22:00 
Thema: Thriftshop 

 
Bondingsborrel 
@Proeflokaal 

24 maart om 16:00

Foto van de maand
Gefeliciteerd Pepijn met de foto van de maand!
Het Februari feest was dit jaar carnaval zoals je wel kan zien op de 
foto. Dit is een frietje Pepijn. Nee, je kan het niet opeten Tom en Rik.  
Dexe leuke carnavals outfit heeft alle elementen van een goed pak: 
gek, raar, leuk, groot en ontiegelijk warm. Je kan zo carnaval vieren in 
Brabant!
Tip van de commissie: zorg dat je geen etenswaar bent met carnaval 
dan wordt er ook niet geprobeerd om je op te eten!!
Door: Huub Kreijns

Wist je dat, in 2017-2018 

Olaf gewonnen heeft met de 

7-sprong op CLW?

Wist je dat, Olaf het record 

suus-diensten doen op zijn naam 

heeft?

Wist je dat, Olaf graag mid-
den in de nacht lantaarnpalen knuffelt?

Wist je dat, Olaf graag “sorry” zegt als je tegen hem praat?


