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 Met zoals altijd: de foto van de maand!!!

Deze maand 

inclusief STRIP en 

LOGOQUIZ!!!
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Redak-cie '22-'23

Allereest willen wij even de beste commissie van de U.T.V. aan u voorleggen. Een paar mooie mensen 
die u maandelijks voorzien van een recap van de activiteiten (super handig, want dan hoef je het zelf 
niet te herinneren), save the dates (super handig, want dan hoef je niet in al die whatsapp berichten 
terug te zoeken), uitdagende puzzels (super handig, want dan kan je lekker soggen), verse roddels 
(super handig, ben je gelijk op de hoogte) en een sponsorstukje (super handig, want dan kan je 
lekker makkelijk een stagebedrijf vinden). En nu hoor ik je denken ‘vet leuk dit allemaal, maar welke 
fantastische (en mega knappe) toppers maken dit krantje dan?’. Nou dat zal ik jou eens vertellen.
Deze roddelclub wordt geleid door niemand minder dan Isabel. Zij heeft de InDesign skills zoals 
Picasso en de creativiteit van een open tap. Alles wat er uit komt is namelijk goud en het blijft maar 
vloeien. 
Omdat wij ook nog een budget hebben gekregen (en daar uiteraard grootste plannen mee hebben) 
hebben we ook een penningmeester. Onze eigen Twan! Professioneel quizmaster en in het dagelijks 
leven ook nog eens panini-tester. Met zijn grandioze ideeën en golvende haardos houdt hij iedereen 
gemotiveerd.
Dan is er ook nog een notulist nodig. En we hebben een gediplomeerd typecursist in ons midden 
met een apm van 480 door jaren ervaring (vooral omdat haar bestuur wekelijkse vergaderingen 
had van minimaal 3,5 uur en ik hoop dat het huidige bestuur dat niet doet, man wat was dat kut zeg). 
Maar goed, Cami valt ons dus lastig met de actiepunten. Maar daarnaast ook een aanwinst voor de 
roddelclub, want ze is dol op roddelen. 
Omdat er dan ook iemand vanuit het bestuur bij moet zitten (uit onbetrouwbare bron hebben we 
vernomen dat het hele bestuur hierom gevochten heeft, want ja, we willen allemaal verantwoordelijk 
zijn voor de leukste commissie) zit Sjoerd er ook bij. Hij brengt striptekenen op een nieuw niveau 
met zijn painttalent. En zonder hem zouden we geen commissiebier ontvangen, dus we zijn extra 
mega blij met hem!
Dus dit is onze roddelclub. Jouw extern geheugen en afleiding voor wanneer nodig. Veel leesplezier!!!

Liefs en kusjes van de Redak

Door: Redak-cie '22-'23
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De eerste activiteiten door het oog van een sjaars

Hoi wij zijn Koen en Dagmar en wij zitten in ons eerste jaar van de opleiding BBE op de HU. Wij 
waren mee op introweek en hebben tot nu toe uiteraard alle activiteiten van de UTV en wij gaan 
onze ervaringen delen, wat vonden we er nou eigenlijk van? We zijn het er beide over eens dat 
introweek een van de leukste weken van ons leven was ondanks dat we zo fucking kort mochten 
slapen. We zijn de hele week buiten geweest en we hebben super leuke activiteiten gedaan zoals 
een postenspel, hellingbaan, buikschuiven, stormbaan en nog veel meer, oeeeehh spannend. Enige 
minpuntje was dat we allebei niet mochten drinken en dat we zo bizar erg stonken. 

Na introweek was de eerste ledenborrel in thema, het 
thema was genderswap. En toen kwam de vrouw naar 
boven in Koen (Oena) en de man in Dagmar (Mario), de 
hormonen gierden door ons lijf. 

Het laatste dingetje waar we nog iets over kwijt wilde 
is de grachtentocht en de ledenborrel op 4 oktober. We 
vonden de grachtentocht allebei gezellig en het was ook 
wel ff lekker om op het water te zijn. We hadden ook 
allemaal een heerlijke pizza en het was al met al gewoon 
een chille avond.

Door: Koen van den Broek en Dagmar Hulst

Pre-wintersportborrel

Volgend jaar reist de U.T.V. af naar Oostenrijk om weer gezellig te gaan skiën. Om dit 
schittermagische evenement te promoten organiseert de sport-cie een heuse pre-wintersportborrel! 
Tijdens deze borrel gaan wij kort vertellen over de reis en kunnen de aanwezigen genieten van 
heerlijke geel gouden rakkers. Voel je je nou geroepen om in te schrijven voor deze reis. Dan kun je 
je gelijk na de thema bekendmaking inschrijven. Hopelijk zien we jullie op 12 december om 16:30 daar 
in passende klederdracht.

Door: Sport-cie '22-'23
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Een gedicht toegewijd 
aan ons nieuwe 
bestuur

De U.T.V. is een vereniging met 
heel veel leden.
Het onder controle houden 
van die gekken zijn veel 
werkzaamheden
Daarom zijn er een paar andere 
gekken die bestuursfuncties 
bekleden
Zodat zij met dit zooitje mooie 
herinneringen kunnen smeden

We beginnen met de voorzitter, 
de big boss van het stel
Het dagelijks zijn bestuur onder 
controle houden is voor Max 
binnenkort kinderspel

Daarnaast zit Kyra, vice 
voorzitter en zijn rechterhand
Zij helpt wanneer max zijn taken 
verzaakt iedereen uit de brand

Daarnaast zit de Secretaris 
Intern, onze eigen Sjoerd
Zijn taken doet hij goed, 
namelijk dat hij met leden 
ouwehoert

Binnen de U.T.V. wordt ook met 
geld gesmeten 
Wil je luxe uit eten dan moet 
je dus met Penningmeester 
Babette gaan daten

En om al die leuke feestjes en 
borrels te betalen
Gaat de secretaris extern Edgar 
alle sponsoren binnen halen

Want zij zijn dit verenigingsjaar 
ons nieuwe bestuur
En samen met hen wordt dit 
jaar een nieuw avontuur
Maar voor de zekerheid als 
alles instort, heeft iemand nog 
een schuur?
Liever een villa, maar dat lijkt 
ons zo duur

Door: Cami Tak

De wissel AV

Dit jaar heeft, net als ieder ander jaar, de algemene vergadering 
plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering is het bestuur ’20-’22 
na twee jaar eindelijk gewisseld met het nieuwe bestuur. Maar 
wie zijn dat nou precies, en welke functie hebben zij over mogen 
nemen. 
We zullen maar beginnen bij de voorzitter, daarbij heeft Max 
Nierkes het stokje mogen overnemen van Lynke Hemstra. Max is 
22 jaar oud (bijna 23) en in welk jaar hij zit weet niemand eigenlijk.
Dan hebben we daarna Kyra Walstijn die het stokje heeft mogen 
overnemen van Martijn Sterk als vicevoorzitter. Kyra is 21 jaar en 
zit in haar vierde jaar van de opleiding, maar doet daar even niets 
mee. 
Als volgende in de rij heeft Sjoerd van der Wal, Thiemon Delgefou 
zijn plaats in mogen nemen als secretaris intern. Sjoerd is 19 jaar 
oud en zit in zijn derde studiejaar en is bezig met herkansen.
Dan zijn we er nog niet, want we hebben ook de nieuwe 
penningmeester Babette Beckers die Hein van den Brink heeft 
mogen vervangen. Babette is 18 jaar oud en is bezig met haar 
specialisatie. 
En dan hebben we last but not least, onze secretaris extern Edgar 
Staadegaard, die de taak heeft mogen overnemen van Isabel 
Buitendijk. Edgar is 22 jaar oud en doet nu een Minor Advanced 
English. Wil jij nog beter kennis komen maken, kom dan gezellig 
langs bij de bestuurskamer!

Door: Bestuur der Utrechtse Technische Vereniging '22-'23
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Student zoekt kamer

Beste makelaar, pandjesbaas, woningcorporatie, studentenhuisvestingen, verhuizende student en 
mogelijke toekomstige huisgenoten,

Sjoerd van der Wal en ik (Levi Bos). Zijn al een tijdje hopeloos verliefd. Nadat we het afgelopen 
half jaar nodeloos ingewikkeld op en neer zijn gereisd tussen Tiel en Maarssen. Hebben we nu een 
punt bereikt waarop dit niet meer werkt. Zonder elkaar kunnen we niet verder. Daarom hebben wij 
besloten om holderdebolder samen een kamer te zoeken. 

Sjoerd is een jongen die 
wel van gezelligheid houdt. 
Gelukkig ga ik een borrel 
ook niet uit de weg. We eten 
vaak samen en delen erg veel 
met elkaar. Echter willen wij 
ons soms ook terugtrekken. 
Daarom moet het huis een 
plek zijn waar we tot rust 
kunnen komen, maar hier en 
daar een feestje zal ons niet 
betreuren. Hopelijk kunnen 
gelijkgestemden vinden tijdens 
deze zoektocht. Spreekt dit 
u nou heel erg aan? Aarzel 
dan niet en laat het uiteraard 
weten. 

Met vriendelijk groet,
Sjoerd en Levi

Strip van de (twee) maand(en)     Door: Sjoerd van der Wal

Door: Levi Bos
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Stuur je antwoorden op naar: secretarisonderwijs@utvweb.nlDoor: Twan Hartman

L O G O Q U I Z    L O G O Q U I ZL O G O Q U I Z    L O G O Q U I Z
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Stuur je antwoorden op naar: secretarisonderwijs@utvweb.nl

L O G O Q U I Z    L O G O Q U I ZL O G O Q U I Z    L O G O Q U I Z
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Foto van de maand
Kijk deze twee mooie mannen eens. Samen vormen Oscar den Uijl en 
Martijn Sterk een commissie die een paar weken geleden het leven in is 
geblazen. Namelijk de Vrijmibo-cie. Dankzij hen is er elke vrijdag in het 
Proeflokaal wat te beleven. Zo hebben ze een keer een Vette Visdag geor-
ganiseerd en was er laatst een pubquiz. 
Zij hebben met deze foto daarom zeker de foto van de maand verdient. 
Jullie prijs komt snel jullie kant op, zodat we aankomende vrijdag lekker 
samen kunnen drinken!

Door: Cami Tak

Komdende activiteiten:

Novemberfeest
23 november '22
Vanaf 23:00 uur
@DeVrienden

CLW
25-17 november '22

Vanaf 16:00 uur
@Roerdomp

Sinterklaas
6 december '22
Vanaf 18:00 uur

@OuweDikkeDries

Pre-wintersport borrel
12 december '22
Vanaf 16:30 uur
@Proeflokaal

Kroegcollege OLCO
13 december '22
Vanaf 16:00 uur
@Proeflokaal

Kerstdiner
20 december '22

Tijd wordt later bekend
@Verassing

 

Staat jouw fotorol nou ook vol met gekke fotos? 

Is er iemand die jij in het zonnetje wil zetten? 

Stuur dan jouw beste foto op naar een van de 

Redak-cie leden met waarom jij moet winnen en 

wie weet win jij de 'foto van de maand prijs'!
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