Notuul’n ’t Noaberschop
Notuul’n van de Joardag ehoal’n
op 19 december 2009 bej Antje
en Billie te Reutum

1.

Opening

Anwèzig:

Ofmeldingen:

2.

Arno Bakker, Ben Pross, Jens Olde Loohuis, Fleur Brinke, Guido van Duinen, Gijsbert
Heemink, Gerben Willems, Marleen Roes, Henri Kolkman, Annemarie ten Hoopen, Dirkjan
Wermink, Koen ter Haar, Maike Pegge, Rianne van Binsbergen, Lotte Kroeze, Guus
Diepenmaat, Ellen Nijenhuis, Milou Derksen.
Leonie Smeenk, Stefan Schilderink, Ivo Kluitman, Henk Overbeek, Iris de Wilde, Ben
Kamphuis, Martijn Apenhorst, Geralda van Lenthe, Maarten Makkink, Gerry Oude Elferink,
Eduard Schooltink, Cindy Katier, Linda Krijgsman, Marc Hulst, Wouter Schepers, Dennis te
Beest, Rinze Exterkate, Martine Verwoerd, Jorien Vosman, Sven Harmsen, Erik Smale, Sander
Thus, Hens Mekking, Alfred Gerrits, Berny Timmer, Rob Ormel, Margo Wisselink, Sjors
Bijen, Rik te Loo, Tom Berghof, Jaap Löwenthal, Mark Berends, Merijn Veldkamp.

Activiteiten ofgeloop’n joar

Januari
Dr is epoold bi-j infinity. De opkomst was onmeunig good, wal ne man of twoalf. Linda had van
Berny ewonnen en kreg doarveur n applaus.
Dr is ok ne poging tot kaarten e wes. Wej bunt ut e kom’n bej t spelletje heilig of geilig dat deur
Milou gewonnen is den zeer heilig was.
En zoals elk joar was dr ok nog tied veur ne MidwinterBBQ! Disse werd zoals gebruuklijk op Ad
Lib ehoaln. Het vleisch was lekker, de alcohol hef good wark e doan, en als afsluuting hef Jens de
plaant’n van wat voedingstoffen veurzeen.
Februari
Dinsdag 10 februari is dr carnaval e viert in de bunker! De boel was mooi versierd en dr kwamen
aardig wat mooie outfits veurbie. Wej bunt allenig nog steeds ne paar steken kwiet volgens mien.
Dan was dr ok tied veur t serieuze wark, dr is Risk e speult bej Jens. Dj had ne mooien analyse
oaver dit geheel: hej had het kadaver van un wearldoaverspringende kangeroe (oftewel Henri) al
met ’n bloot’n nek op ’t hakblok ligg’n hakt een aander de kop dr af, weg biefstuk en weg winst.
Moar t was wa ne mooi’n en gezellig’n oavnd.
Ok is dr ne filmoavnd op Ad lib e wes. Wederom viel de voorkeur op de tirolerboerderie.
Dan was dr nog de derby tussen Fc Twente en de Graafschap in de kwartfinale van de beker.
Wederom waren wej welkom op Ad lib waar de graafschap supporters de strafschoppen serie zich
net door de neus lieten boren doordat die deurtrapte Twentenaren in de letste seconde van de
verlening nog scoorden.
Maart
Dr is ne ICOO activiteit e wes, Kinky love night. Henri was as enigste hitsig gekleed, en de
opkomst van dames was wat magertjes vandoar dat dr vrouwen uut de flat geplukt mosten worden.
18 maart hebben wej wier gepoold bej infinity, de hapjes werden weer zeer op prijs gesteld.
Ok de klooten bunt uut de kaste ekom’n, wej hebt het rondje helemoal af kunnen maken en
aansluutend was dr nog chinees et’n.

Bej Milou hebt wej nog koffie en thee gedronken, de cake van Henri was mislukt moar de
appelkoeken gingen dr ook wal in. De heise liebe thee den ne mooi roze kleurtje had hebt wej moar
loaten stoan.
April
Het roemruchte 1stejoars ett’n is e-hoaln in annies met aansluutend ne herman finkers oavnd. De
boernkool en hutspot ging’n dr good in.
Ok is dr ne ofstudeerfeest e wes. Rik was de gelukkigen, t was ne mooi feestjen allenig wet
Annemarie neet meer woarum.
Mei
Wej hebt ne ofstudeerfeestjen bej Gijsbert ehad, dr bint dr oardig wat blieven sloapen, ’t ging dan
ok oardig lang deur.
Dan hebt wej nog ebowld. Guus hef de bloembak verbouwd, en Henri hef iedereen dr uut ebowld
want hej hef alles ewonnen.
Ok hebt wej wier het legendarisch ICOO-6kamp ehad. Team break a leg Arno hef ewonnen. ‘t
siamees kratlopen was t beste spel volgens de meesten.
Noa ne joar afwezigheid is dr wier ne noaberweekend organiseerd. De zaterdag was drok bezet met
spelletjes: sumo worstelen, twister, jeux de boules, badminton en ’s oavnds noar de pinksterfeesten.
De foto’s stoat allemoale op de noaberssite!
Als letste in mei is dr nog de bekerfinale tussen ScH en Fc Twente bekeken op Ad Lib, jammer dat
twente dit neet gewonnen hef, en doarumme hebt dr zich aardig wat op de drank estort.
Juni
Dr is ne officieuze Noaberoavnd ehoaln. Dit alles was op de Boerderie, t was gezellig moar t bier
was zo op.
Juli
Iederene was hier drok met de vakantie en natuurlijk de Zwarte Cross!!
Augustus
De AID! Eest was dr ne kroegaovnd, volgens de AID lopers was t allenig bej de Noabers gezellig,
Sander hef ok nog ne Noabervlag over die van de Friezen ehangen!
Dan de workshop… het carbidschieten ging mooi, ne 1 e joars had zien eigen busse met enomen en
den deet ut good! Ok Guus zien creatie knalde dr wat af, dr kwam ok wal es zwarte rook uut.
De infomarkt liep ok good, veural de BBQ liep good. T was wa wat minder drok as veurig joar.
Ok bunt wej nog wezen klootschieten, dr kwam veule voezel an te pas moar t rundjen is wal af
ekom’n.
September
Dr is ne ofstudeerfeest ewes van Henri en DJ bej ’t Gat, alhoewel ze eerst ne poos in t cafe dr noast
hebt ezeten! Doarumme waren de noabers lange tijd aan t feesten zonder feestvarkens moar t was
toch nog ne mooi feestjen.
Bej Lotte hebt wej kunnen genieten van ne kopje koffie of thee, vooral de chocolade cake viel in de
smaak!
Oktober
Dr is natuurlijk de eerstejoarsoavnd gewes, het team van Fleur, Merijn en Margo had gewunnen.
Ze mochten genieten van ne fles beerenburger die zej wunnen.
Dan was dr nog ne grolsch mastergame of house warmings party bej Henri. Arno verwachte ne
machtig huusfeest met veul volk en was dus ok verbaasd dat dr allenig moar noabers waarn. Met
het spelletje werd veural de ballerina van Rik gewaardeerd.
November
Guido gaf zien afstudeerfeest bej Argo, t was ne mooi feestje en veural het buffet viel in goede
aarde.
Dan was dr nog het ICOO benefiet concert veur Marco Borsato. Met ne noaber als kindsoldaat hef
het alles veul geld in t laatje gebracht wat later ok al weer de kas uut vloog veur bier.
Ok hebt wej wier gekaart, en wel bej Ben. Eerst hebt wej oons an ne dwergenspel gewoagd woar dr
heerlijk gesaboteerd werd en daarnoa hebt wej oons weer in het grolsch mastergame verdiept.
Bej Jens hebt wej nog ne filmoavnd ehol’n, wej bunt begonn met Eurotrip en hebt dr Bleu streak
nog an vast e plakt. T was nig zo drok moar wal gezellig.
December
Zo op t ende van joar hebt wej nog weer em vertrouwd e poold bej infinity

wieters is dr disse moand neet zo veule gebeurt en zo bunt wie dus hier an e kommen op de Joardag
van 2009.
3.

Financiën
Wej kriegen nog geld van de Broabanders en de Freezen veur de Batavier’nrace. Dit mut bej debiteuren
stoan.
Der is evroagd wat baksaldo is, dit mut banksaldo zun.
De schenkingen bunt van Gijsbert, Infinity en ’t Poorthuys.
Bej Adesch mut er ne R tussen, dus Ardesch.
Het mot weer’n: óf papierkost’n óf kopieerkost’n, moar nig kopierkost’n.
Iej mot consequent weer’n mit hoofdletters.
Iedereen geet akkoord met ’t Financieel joarverslag van 2009.
In de neje KCC zitt’n Guido en Lotte.

4.

Old-Noabers
Guido, Henri, Gijsbert en Dirkjan wilt geern Old-Noaber wud’n. Zej hebt ne paar mooie feest’n
gegeev’n en voezel met ebracht. Noa stemming bunt zej all’n Old-Noaber ewud’n.
Jasper hef nog steeds gin feest gegeev’n. Der wud veursteld of hej nig Ere-Old-Noaber kan wud’n.

5.

Bestuurswissel
Milou (vlöggeloar en veuropscheter) geeft eur taak over an Fleur Brinke. Zej hoopt der ne mooi joar
van te maken met veul activiteit’n als lasergamen, bowlen, skiën of schaatsen.
Guus (pin) is ondanks de finciële recessie ut joar good deur ekomm’n. Hej geeft de kas door an Gerben
Willems. Hej zegt dat ’t geld nig noar IJsland geet. En ut wud ok nig belegd. We-j hebt vertrouwen in
de Rabobank, de boer’nbank. Erik mut ne nekschot krieg’n, umdat hej ne wanbetaler is. Met ne AID
wilt wej wier utzelfde bedrag begroot’n. En wej verwachten veul neje enthousiaste leden.
Berny (schriever en neugtennoaber) geet noa bienoa twee joar ut bestuur verloat’n. Milou Derksen zol
ankommend joar de notuul’n schrieven. Zej hoopt op wier ne mooi joar met mooie notuul’n.
Ellen (veurhamer) geet ok ’t bestuur verloat’n. ’T was wa ff lastig toen Berny nig meer kwam, moar dat
hebt wej good oplost. Wej hebt noe ok ne goode locatie bej ’t Poorthuys. Ik bun blie dat der noe wier ne
Beltrumse in ’t bestuur zit. Ellen geft de hamer deur an Guus Diepenmaat. Hej hopt de ne mooi joar van
te moaken. Met neje ledenwerving met hulp van Old-Noabers. Wej goat noe actief achter de
inschrievers an deur veul te mailen en te bellen. Wej mott’n enthousiast blieven!

6.

Joardagkemissie 2010
Disse Joardag was super geregeld. Met ne leuke excursie en good ett’n.
De volg’nde Joardag is op 18 december 2010 in de Achterhook. In de neje Joardagkemissie zit: Guido,
Marleen, Ellen en Milou.

7.

Rondvroag/mededelingen

Jens:
Huh? Oja, iedereen de beste wensen en ne gelukkig nieuwjaar.
Annemarie: ’T olde bestuur bedankt.
Henri:
Ik wol ’t olde bestuur fantastisch bedank’n, ieleu hebt veul edoan. En ’t neje bestuur succes! Ik zol
der zelf minder bej weer’n. Moar hoop dat ieleu schik met mekaar hebt. Ie mot oe enthousiasme
overbreng’n op de rest en veul inzet tonen. Geef de bliede gedachte deur, ok an de neje
inschrievers. En bekiek ow functie as hét bestuur en nig zomoar ne bestuurtje. Nogmoals veul
succes, prettige kerstdagen en ne heel gezond 2010!

Gijsbert:

Ellen:
Marleen:
Dirkjan:
Koen:

Maike:
Rianne:
Lotte:

Milou:
Fleur:
Gerben:
Guus:

8.

We-j gunnen ieleu ’t beste. Ik denk dat ut wel good geet. Ieleu mot zo nog ne rondje geev’n. Ik
hoop op ne vruchtboar joar met veul neje leden. En ok dat iedereen de kerst good deurkump. En ne
good en gelukkig 2010!
Ik wol ’t olde bestuur bedanken en ’t neje veul succes wensen. Ik hoop iedereen nog te zeen bej
City Lido met kerst. En de rest de beste wensen.
Henri hef mien de weurden uut de mond genommen. Ik hoop ankomm’nd joar op de mail met de
notuul’n. Moar ik vertrouw derop dat dat wa goodkump. Veul succes an ’t neje bestuur.
Ik wol ’t olde bestuur bedanken en ’t neje bestuur veul succes wensen. Dat was ut wa wa’k zeggen
wol.
Iedereen goode feestdagen. Olde bestuur bedankt en ut neje bestuur succes. Ik wil ok geern de
notuul’n op de mail ontvang’n. Werken is mooier as studeren, moar de tied noast ut studeren is
mooier as de tied noast ut werken. Dus geniet der nog moar good van!
Olde bestuur bedankt en ’t neje bestuur veul succes. Iedereen prettige kerstdagen. De neje OldNoabers veul succes en kiek uut da-j nig in ’n zwart gat kump.
Ik sluut mien bej Maike an.
Ik sluut mien overal bej an. Ik wol geerne melden dat Fleur en ik noe ok bej de Carnavalskemissie
zit. We-j goat der wat moois van moaken, met ne optocht en dansmariekes. Dit mut ok op de site
bej-ewerkt wurden.
Ik wol geerne Ellen bedanken en Berny ok wa. Ik hoop dat ut wier ne mooi joar wurd. En iedereen
fijne feestdagen.
Ik hop op ne mooi joar.
Alle Noabers en Old-Noabers bedankt veur ow adviezen en inspiratie. We-j doon allenig heel werk
en gin half werk. Allemaal fijne feestdagen.
Ik wol Ellen bedanken en ok Berny, den der nig be-j is. Ik hop volgend joar wa wier op 4
bestuursleden op de Joardag.

Noaberleed
Ben kwam pas noa de lunch, umdat hej must ‘leren’. Doarum mög hej beginn’n met ut Noaberleed.

9.

Zwamvroag
Hebt vrouwen in Zweden meer last van stieve tepels dan vrouwen in Afrika?

10.

Sluuting
De volg’nde Joardag is op 18 december 2010 in de Achterhook.
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