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Verbouwing Proeflokaal

Na vijf jaar ruzie binnen het proeflokaalbestuur, de RVT en de 
hogeschool Utrecht is het er nu eindelijk van gekomen. Een half jaar 
lang hebben wij als zesde proeflokaalbestuur gezegd dat de verbouwing 
er nu echt aan ging komen en een half jaar lang zij iedereen dat de 
verbouwing vijf jaar geleden al zou gebeuren. Met trots kunnen wij 
jullie nu mededelen dat de verbouwing klaar is! Er is een compleet 
nieuw barmeubel geplaatst, We hebben de muur achter de bar geverfd 
in de kleur die het oorspronkelijk was vijf jaar geleden. Ook heeft 
onze prachtige bier leverancier twee nieuwe tapbomen geleverd en 
we hebben nu acht taps in plaats van zes. Wij gaan deze week de 
laatste puntjes op de i zetten en we hopen jullie allemaal te zien bij de 
heropening op donderdag twaalf januari! De dag daarna wordt er door 
onze eigen vrijmibo-cie de bring your own pull borrel georganiseerd! 
Kom daar ook lekker langs, en neem een glas mee!

Door: Joris Liesveld

Kroegcollege OLCO

Dinsdag 13 december vond het 
tweede kroegcollege van dit 
schooljaar plaats. Ditmaal door 
een van onze nieuwste sponsoren: 
OLCO Maatschappelijk vastgoed 
B.V. 
OLCO is een bedrijf dat adviseert 
op het gebied van gebruik, 
exploitatie en ontwikkeling van 
maatschappelijk vastgoed.
Zij gaven een erg interresant 
college overh het 
nieuwbouwproject zwembad/
ijshal De Vliet in Leiden. Heb jij 
deze leuke middag gemist en ben 
je benieuwd naar onze nieuwe 
sponsor? Neem een kijkje op  
www.olco.nl!

Door: Isabel Buitendijk

Pre wintersportborrel

De Pre-wintersport borrel vindt 
zoals ieder jaar plaats om de 
U.T.V.-ers te enthousiasmeren over 
de wintersport. Dat enthousiasme 
zat er dit jaar al gelukkig goed in! 
Minke en Nina hebben hopelijk 
duidelijk gemaakt tijdens de 
presentatie dat je mee MOET. We 
hebben zelfs Jesse helemaal naar 
de locatie laten gaan om te kijken 
hoe het weer, de pistes en de 
après-ski daar is. Laat het dan ook 
duidelijk zijn dat Seppi’s DE plek is 
waar je ons zal vinden in februari 
(met hopelijk Levi achter de dj 
booth?!!)
Op 10 februari zullen de pro skiërs 
van de U.T.V. hun busje instappen 
en Zell am Ziller een week lang 
onveilig maken. Volgens mij staat 
het record van jagerbombs op 97 
stuks. Daar kunnen we makkelijk 
overheen dit jaar! Ook geen 
wonder als je dit allemaal hoort 
dat de wintersport binnen 1 minuut 
vol zat. Na de spanning van de 
inschrijving is er verder gelachen, 
zijn er verhalen gedeeld en is er 
alleen maar meer zin gemaakt om 
alweer op de latten te staan.

Door: Nina Dresselhuys

 

Wist je dat je tegenwoordig  

foto's op de prikbordwand in 

het Proeflokaal kan hangen?
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Sinterklaas ledenborrel

De Fun-Cie heeft dit jaar weer met plezier de U.T.V. Sinterklaasavond mogen organiseren. Zoals jullie 
waarschijnlijk wel weten heeft de roddel box de afgelopen maanden iedere dinsdag in het proeflokaal gestaan. 
In deze box hebben alle U.T.V.-ers natuurlijke extreem veel maar ook leuke roddels gestopt. 6 december kwam 
sinterklaas bij de Ouwe dikke dries langs. Daar moesten alle stoute U.T.V.-ers bij sinterklaas op schoot zodat 
hij even deze roddels kon controleren en samen een biertje kon drinken. Het was een geslaagde avond.

Door: Sanne Liefting

Kerstdiner

Na vorig jaar het paasdiner 
te hebben gehad, was hij nu 
dan eindelijk terug: het U.T.V.-
kerstdiner. Tijdens dit diner hebben 
we genoten van heerlijk chique 
eten in bij STAN&CO. En hebben 
we natuurlijk genoten van een 
hele hoop wijn! En natuurlijk had 
iedereen zijn/haar mooiste kleding 
uit de kast getrokken om ons 
lekker prominent voor te doen. 
Bij dit diner hebben we mogen 
genieten van een heerlijke shared 
dining met heel veel verschillende 
opties.

Door: Sjoerd van der Wal
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LYNX kerstdiner

Het Kerstdiner van het dispuut LYNX heeft weer 
plaatsgevonden op 16 december 2022 en dit 
was dit jaar weer een groot succes. Nog nooit 
zijn er zoveel LYNX’jes bij elkaar gekomen om 
het jaar af te sluiten. Dit jaar werd het diner 
gehouden met een Japans vleugje. Dat was te 
zien in de outfits en de gerechten ontbraken ook 
zeker niet de Japanse stijl. Om 19:00 uur was 
de aftrap met heerlijke oesters en dit was pas 
één van de acht gangen van deze avond. Terwijl 
de gerechten gedurende de rest van de avond 
geleidelijk op tafel kwamen en de wijn bleef 
vloeien werd er natuurlijk ook terug gekeken 
naar het afgelopen jaar van LYNX. Na een lange 
gezellige avond dineren, werd het dessert om 
1:30 opgediend. Later deze avond werden er 
natuurlijk wat dansjes gewaagd tot in de late 
uurtjes. Het kerstdiner was weer een groot 
succes en we kijken met veel enthousiasme uit 
naar volgend jaar.

Door: Max Nierkes
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Kerstdiner Osiris

Het is bij Osiris een jaarlijkse traditie om de zaterdag 
voor kerst bij elkaar te komen en te genieten van 
al het lekkers.  Zo ook dit jaar zijn wij bij elkaar 
gekomen. Iedereen had wat moois en natuurlijk lekkers 
meegenomen en er was aan (glüh)wijn geen gebrek. 
We hebben heerlijk geborreld en genoten. Ik zit even te 
denken wat ik er nog meer over kan vertellen, maar ik 
heb te veel wijn gedronken om het nog te herinneren. 
Ik weet vooral nog dat we heel veel gelachen, gekletst, 
gegeten en natuurlijk gedronken hebben. Kortom, 
geslaagd!

Door: Cami Tak

Chocorumborrel

De kerstdagen waren voorbij gevlogen en voordat 
wij het nieuwe jaar in gingen was het nog tijd voor de 
Osiris Choco rum borrel. Dit jaar hebben Marciano en 
Jord voor een onvergetelijke dag gezorgd. De mannen 
hadden heerlijke erwtensoep gemaakt, warme choco 
met rum, glühwein en als kers op de taart kwamen 
er ook nog oliebollen en appelbeignets tevoorschijn. 
Het kampvuurtje hield ons warm om heerlijke over 
de kerstverhalen te kletsen en elkaar alvast de beste 
wensen voor 2023 te geven. Een heerlijke dag dus waar 
Osiris voor staat, Gezelligheid!

Door: Kyra Walstijn
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Strip van de maand!      Door: Sjoerd van der Wal
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Vind deze woorden:

KERSTMAN   KERSTFILM   KERSTMIS   KERSTSLEE

KERSTMUTS   KERSTBUFFET   KERSTSTER

KERSTBOOM   KERSTMARKT   KERSTVERSIERING

KERSTDAG   SINTERKERST   KERSTSTOL

KERSTKLOK   KERSTTRUI   KERSTGALA

KERSTELF   KERSTDINER   KERSTBORREL

KERSTBAL   KERSTKRANS   KERSTGEDACHTE

KERSTKUZIEK   KERSTAVOND   KERSTMANNENPAK 
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Foto van de maand
Deze ouwe lullen hebben de foto van de maand. Want zelfs na alle ge-
zelligheid tijdens je U.T.V.-tijd, is er nog een heel leven lang aan feest. 
Deze bokjes zijn daarom lekker met elkaar de schaatsbaan onveilig gaan 
maken. Volgende keer willen we ook graag een foto van het schaatspar-
tij, maar voor deze ene keer vinden we dit kiekje ook perfect. 
Jullie prijs komt snel jullie kant op! Gefeliciteerd!

Door: Cami Tak

Editie 1, 2022-2023, Utrechts Technisch Nieuwsblad 

Komdende activiteiten:

Soepdag
24 januari '23

Vanaf 16:00 uur
@Proeflokaal

Februarifeest
1 februari '23

Vanaf 21:00 uur
@Basement

Ledenborrel
7 februari '23

Vanaf 20:00 uur
@OuweDikkeDries

Wintersport
10-18 februari '23

Vanaf optijd
@ZellamZiller

BATA
28-29 april '23

Vanaf wss vroeg
@Nijmegen/Enschede
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