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Notuul’n ’t 

Noaberschop 
 

 

Notuul’n van de Joardag 

ehoal’n op 28 December 2013 

bie’j Melkgeitenbedrijf Veelers 

te Hengevelde 
 
 
 
 
 

 
1.        Opening 

 
Anwèzig:            Marlies Bunte, Stefan ten Pierik, Jordi Timmermans, Yvo 

Goselink, Fleur Brinke, Emy Visser, Milou Derksen, Linda 

Krijgsman, Rianne van Binsbergen, Maike Pegge, Dennis van 

Schaijk, Lotte Kroeze, Wouter Schepers, Annemarie ten Hoopen, 

Robert Broekhuis, Guido van Duinen, Nelus de Graaf, Toon 

Scheper, Niels Voortman, Alfred Gerrits, Marleen Roes, Erik 

Smale, Guus Diepenmaat, Ben Pross, Cindy Katier, Henri 

Kolkman, Ruud Simmelink, Jens Olde Loohuis, Gerben Willems, 

Jessy Vijn, Kamilla Neplenbroek, Thijs ten Cate, Anne ter Braak. 

 

Ofmeldingen:     Leonie Bijen, Rick ter Haar, Rob Schurink, Rinze Extercate, Ruben 

Ardesch, Hens Mekking, Dennis te Beest, Maarten Makkink, 

Gerben Bruil, Leonie Smeenk, Stefan Schilderink, Martijn Schut, 

Tom Jannink, Kim Jannink, Jasper Kramer, Toebes Brothers, Peter 

Bakker, Tom Berghof, Sander Thus, Collega's Muzicii, Marianne 

Bos, Tom Mentink, Joop Lensink, Henk Koop, Willy Broekhuis, 

Paus Franciscus. 

2.        Activiteiten ofgeloop’n joar 

 
Kamilla hef ‘t Joarverslag veurdraag’n met nen mooie PowerPoint presentatie. Hier ku’j 

het verslag nog eens noaleaz’n. 
 

Januari 

     Wie-j hebt de oetgestelde eerstejoarsoav'nd ehoal'n. D'r wann twee teams: Jessy 

 en Inez en Gerben en Anne. Gerben en Anne hebt ewonn'n. 

 Op 24 Januari hebt wie-j nen echten Wisselborrel ehoal'n, met nen brakke 

brunch de volgende dag. 

 De Sekscie hef nen Tupperware party ehoal'n. Menig Noaberin hef noe nen 

pearse vriend in 't nachtkastje ligg'n. 

Februari 

  Op nen dinsdagoavend bint wie met 't Bestuur en een deel van de Noe-wiej-d'r-
toch-bint-cie bie Guido langs ewes. Hee was good te pas en ging doarnoa met 
hen bowl'n in Ede. D'r kwamm ok nog meer Noabers. Gerben was d'n 
onverwachte winnaar. 

 Op 20 Februari hef 't ICOO ewisseld. In 't Gat was d'r nen officiële borrel. Het 
ICOO had chique blous'n. 

     De joarlijkse midweenter BBQ werd ehoaln bie Ad Lib. Dat was machtig 

 mooi. 

Meert 

 Op 21 Meert hebt wie nen spelletjesoavend ehoaln bie-j Kamilla. Ut was erg 

luidruchtig, moar ok erg gezellig. 

 Het eerstejoarsetten hef ok ploatsvond'n disse moand. Noa 't ett'n buw Herman 

Finkers goan kiek'n. De helft viel in sloap. 

 Linda is ofstudeert en hef nen feest egee'm. Wie-j hebt met trots 't leed ezong'n. 

April 

     Ut grote Noaber Poasspektakel hef ploats evond'n op donderdag 11 april. De 

 groepjes moss'n nen matras metslepp'n, de volgende keer wilt ze liever nen 

 zwemband. De volgende dag was d'r nen brakke brunch. 

  Op 16 april buw noar Véater ewes. 't was nen mooien veurstelling. 

 Ut Klootscheet'n viel in de studiewekke, moar dat mocht de pret nich drukk'n. 

 Thijs hef namens de Noabers metdoan an de BATA. 

Mei 

  Wie bunt goan klootscheetn. Wie hebt nen waarschuwing ekreegn van de 

boswachter. 

 Wie-j heb't nen Mexicaanse oav'nd ehad bie Dennis. Marten stond in 't  

middelpunt van de belangstelling en ok midden in't veur.  
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 Um ’t Lustrum in te luiden hebt wie nen prélustrumweekend had. Ut 

thema was krACHTtoer. Bie de karaoke was iedereen mooi toonvast. 

     Ok hebt wie BBQd bie Niels. Ut was gezellig en chef Dennis kon good 

 kokk’n. 

 Ut ICOO organiseerde ok dit joar weer nen zeskamp. Thema was de 

köninklijke familie. Anne was prinses eierkopp’n. 

Juni 

 Dinsdag 18 juni zolt wie met goan doon met nen Pubquiz bie de Doctor. Wie 

hebt nich met doan, moar ’t was wa gezellig op ’t terras. 

 De volgende dag was d’r nen brunch. Nelus had wat spul geregeld, woaronder 

nich afgebakk’n afbakbreudjes. 

 Wie hebt nen High wine and High beer had bie Marlies. Iedereen hef wat etten 

met nommn. Ben had nen watermeloen metnomm’n, wat nen betje 

teleurstellend was. Wie hebt kloot eschot’n deur de Hoogstraat en rond de 

karke. 

 Wie hebt nog nen moal kloot eschot’n, dit moal met alleen Jessy, Robert en 

Kamilla. Dat was nen memorabele oav’nd. 

 

Juli 

 10 juli hebt wie d’n EindBBQ ehoaln bie Jessy. Jessy had wat vriendinn’n 

metbrach, die wal moss’n wenn’n an’t Noaberschop, moar ok zie hebt nen 

mooi’n oavn’d gehad. 

 Guus is in de vakantie op bezoek wes bie Jens samen met Smale, Henry en 

Annemarie. Zee hebt nich poolt, want ’t was te mooi weer. 

Augustus 

 In augustus is de AID wes. Bie de Campus Games hebt wie nen spel doan met 

overalls, water en sponzen. 

 De Crazy 88 was geslaagd. Wie hebt ’t spel what’s the cucumber doan samen 

met de Freez’n en Brabo’s. 

 Dinsdag hebt wie nen verenigingsmiddag had bie de Rijn. Ut thema was 

Beach Bash. Het was mooi, maar volgend joar wilt wie gewoon weer carbid 

goan scheet’n op nen mooi’n plek. 

 Ut Stoplichtfeest was supermooi. Het ging d’r van! 

 De infomarkt was de letste AID activiteit. Wie hebt nen spreukenbord maakt 

met Twentse weurden. Dee ku’j raden veur nen krat Grolsch. Jordi 

Timmermans hef ’t krat wunn. Thijs hef nen mooi’n regiokaart maakt woarop 

ie-j an konn geav’n woar of ie-j vandan komt. 

 

 

 

 

 

 

 

September 

 D’n eersten activiteit was nen American Party oav’nd. D’r was good ett’n 

en nen mooi’n Quiz. Ok hebt wie ’t eerste optreden van de Muzicii gehad.  

 Wie heb’t nen gezellige pooloav’nd gehad met nen goei’n opkomst. 

 Doarnoa hebt wie ’t onmeunig mooie Lustrum had met ’t thema krACHTtoer. 

De officiële opening bie Café Carré was mooi, d’r wann Old-Noabers, Brabo’s 

en t bestuur van de Veetelers kwam ok nog langs. 

 Doarnoast heb’t wie nog de Highlandgames samen met ’t ICOO edoan, nen 

familiedag hoal’n en wie hebt spareribs egett’n bie Noaber & Noaber. Ut record 

stond op 7 hele spareribs. 

 De letste activiteit was ’t Spierbal. Dat was donders mooi. Iedereen had mooie 

lustrumshirts an en wie stoat ok in de Resource. 

Oktober 

 De eerstejoarsoav’nd was nen grandioos succes. D’r bunt 13 eerstejoars die ’t 

bewies van Noaberplicht hebt verdeent. 

 In de zelfstudiewekke hebt wie koffie edronk’n op ’t Forum. Toon is helemoal 

vanoet Ede komm’n fiets’n. 

 In de toetswekke bunt de vrouwleu noar de Chippendales ewes. Disse Sekscie 

activiteit was super geslaagd. 

 De spelletjesoavn’d bie Kamilla was wederom nen succes. Wie hebt minder 

luidruchtig edoan dan de vorige keer moar wa völle plezeer ehad. 

 De palmintocht was nen daverend succes. Ut was good drok in’t centrum. Wie 

bunt café XL oet eveagd. Helaas hebt wie zanger Henk emist. 

November 

 Op moandag 11 november hebt wie de proclamatie van Prins en Prinses carnaval 

2013-2014 ehad in Jojo’s. Oonze Prins wörd Thijs ten Cate en oonze Prinses 

wörd Leonie Bijen. Onder de zinspreuk “Beter laat dan nooit” zollt zie ’t 

Noaberschop verteeg’nweurdigen tijdens ’t carnaval in Albergen. 

 Woensdag 13 november was d’r nen ICOO open feest met ’t thema Oost West 

Thuis Best. In Nji-Sri ging ’t dak d’r of. 

 Doarnoa hebt wie eschaatsd in Nijmegen. Jordi Timmermans kon onmeunig 

good schaats’n. Ok Marlies en Jessy hebt eure talenten eshow’d. 

 Vrijdag 22 november was de Talententuin van Achterhoek werkt. Met nen 

vollen auto bu’w dr hen ewes. Wie hebt d’r allemoal wat nuttigs an ehad, 

behalve Ben. Hee is ziene blaadjes verloor’n op de terugweg. 

 Donderdag 28 november hebt wie Sinterkloas evierd met de Noabers bie Anne 

thoes. Iedereen mos twee cadeaus metnemm’n. D’r wann ok nog twee zwarte 

piet’n. Zee hadd’n wa wat weg van Jessy en Marlies. 

 

December 

 Op 8 december was ’t Noabertreff’n biej Bruuns. Ut was donders mooi, d’r 

wann alleen nich zovölle Noabers. 

 D’n 28ste: d’n Joardag. Doar bunt wie’j. 
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3.        Financiën (Financieel joarverslag) 
 

 Bie de meeste activiteit’n hebt wie quitte edreejd. 

 D’r is verlees edreejd op ’t Lustrum. 

 Wie hebt ’t inschriefgeld veur de BATA moar as vereninging betaald umdat 

d’r maar een persoon metdeed. 

 Wie-j hebt nen camera ekoch. 

 
Begroting 

 De CAS-begroting is in-edeend en good ekeurd. 

 Wie-j hebt veur ankomm’nd joar sponsoring van de Aviko. 

 
Verdere opmerkingen: 

 In de begroting geldt gemiddeld 3% onveurzeen. 

 KCC veur volgnd joar: Erik Smale en Toon Scheper. 

 Wie-j mot nich tevölle geld spaar’n. 

 Veur de Almanak mot d’r wa geld espaard word’n, want nen almanak kost 

onmeunig völle geld. 

 
4.        Old-Noabers 
 

 Linda, Ellen, Smale en Sven wilt Old-Noaber word’n. Bie disse bunt ze 

allemaal Old-Noaber. Zie bunt allen zeer vereerd om bie de eliteclub van Old-

Noabers te mogen hoor’n. 

 
5.        Noaber van ‘t joar 

 

    Noabers van ’t joar: Ben en Guus. 
 
6.        Bestuurswissel 

 
 Thijs geet 't bestuur verloat'n. Hee droagt ziene taak as PIN oawer op Jessy. 

Thijs: Ik vond 't nen eer in 't bestuur te mogen zitt'n, vooral ut tweede joar 

met dree vrouwleu. Poashoas wean was mien persoonlijke hoogtepunt. Jessy 

wil 't spoargeld good besteden an leuke nie-je ideeën. Heur eerste daad zal 't 

kopen van nen nie-je portemonnee wo'nn. Ok zal ik de Noabers good achter 

de vodd'n an zitt'n dat ze gauw betaald.  Ik zal de KCC volgend joar tijdig 

benader'n. Jessy krig nen cursus fiscale economie van Thijs. 

 

 

 

 Jessy stopt als Vlöggeloar en Veuropscheter. Heur hoogtepunten wa'nn de 
nie-je activiteiten as de High Wine en High beer. Niels Voortman nemp 
Jessy taken oawer. Hee is derdejoars Levensmiddelentechnoloog en 
derdejoars Noaber. Hee kump oet Dedemsvaart. Geopperd wörd um de 
Tiroler Pornoparty nie-j leam in te bloaz'n. Niels zal d'r 'ns noar kiek'n. Hee 
wil nieje activiteit'n verzinn'n en oale tradities nich vergett'n. Niels zal moar 
1 joar in 't bestuur zitt'n, daarna is hee te druk met ziene masterstudie.  

 Stefan ten Pierik nemt de veere oawer van Anne, hee is d'n nie-je Schriever en 

Neugtenoaber. Stefan is noe eerstejoars Dierwetenschapper en eerstejoars 

Noaber. Hee kump oet de Reetmölle en dus wördt de taal  van de notulen ok 

ankomm'nd joar nen grensgeval. Ok dit joar zölt de notuul'n wier met de fietse 

rond-ebrach wörd'n. 
 Kamilla geet 't bestuur verloat'n. Ut leukste an Veurhamer wean vond ze heur 

lengte. Anne wörd d'n nie-je Veurhamer. Zie geet hamer'n op veuroetgang. 
Ok wil zee 't gat tussen oale Noabers en jonge Noabers dicht'n, deur meer leu 
actief te maak'n. Anne en Stefan zölt zolange ze beere in't Bestuur zit nich 
tevölle nøhl'n oawer of de Reetmölle noe wa of nich in Twente lig. 

 Omdat Jessy in september stage geet loop'n in 'n Pruus, zol dr dan gin PIN 
meer wean. Niels nemp heur taak dan oawer en Leonie Bijen wörd interim 
Vlöggeloar en Veuropscheeter. Zee is ok eerstejoars Dierwetenschapper en 
eerstejoars Noaber. Vanwege 'n ongevalletje kan zee vandaag nich anweazig 
wean. 

7.        Joardagkemissie 2014 
 

     De volg’nde Joardag is op 27 december 2014 in d'n Achterhoek. In 

  de nie-je Joardagkemissie komm’n: Ruud, Erik, Kamilla en Yvo. 

 
8.        Rondvroag/mededelingen 

 
Kamilla:  Ik wil de Joardagcie geerne bedank'n. Dit was d'n sportiefste Joardag  

  ooit. 

Thijs:  Ik heb niks. 

Marlies:  Ik wil t oale Bestuur bedank'n, mooi dat dr totaal 13 eerstejoars bunt.   

  Ok mooi dat de Noabers wier actief an t sporten bunt. 

Yvo:  Ik vond t nen mooi'n dag. 

Jordi:  Ik sloet mie bie Yvo an. 

Fleur:  Ik wil t oale Bestuur en de Joardagcie bedank'n en t nieje Bestuur  

  succes wens'n. 

Linda:  Ik sloet mie bie Fleur an. Jammer dat de old-Noabers gin kerstkaart  

  hebt ekreegn. 

Emy:  Ik vond t nen mooi'n dag. De kerstkaart van t Bestuur was ok mooi. 

Guido:  Ik sloet mie ok bie Fleur an. 

Milou:  Bedankt en de beste wensen veur 't nieje Joar. 

Annemarie: Ik sloet mie ok bie Fleur an. 
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Rianne:  Ik krieg sommige mails dubbel, en koffiemails helemoal nich. Dat is 

  jammer. 

Guus:  Bedankt veur de mooie dag en t nieje Bestuur succes. Ok de hamer 

  völle succes. 

Ben:  Bedankt oale Bestuur veur de verkiezing tot Noaber van 't Joar. Wiej 

  hoopt onze muziekkwaliteiten deur te geven aan de Muzicii. 

Marleen: Ik sloet mie ok bie Fleur an. T viel mie op dat dr zovölle actieve 

  activiteiten ehoaln bunt t afgelopen joar. Dat was vrogger wa aans. 

Maike:  Ik sloet mie ok bie Fleur an. 

Jens:  Ik sloet mie ok bie Fleur an. Henri hef nen mooien trui an. Ik zal nen 

  hark maak'n veur de ICHO. 

Erik:  Ik sloet mie ok bie Fleur an. Het stepp'n was mooi, moar volgend joar 

  word de  Joardag heniger. 

Ellen:  Allemoal een gelukkig niej Joar. 

Gerben sr.: Begin Januari word de geveltekenproductie met 100% op-evoerd. 

Dennis:  Ik sloet mie bie Fleur en Ellen an. 

Ruud:  Ik vond t nen dondersen mooi'n dag. Ik zee dat t nieje Bestuur volop 

  energie hef. 

Lotte:  Ik vind dat er völle leu bunt vandage. Dat is mooi. Ik vind t ok mooi 

  dat dr völle leu in Noaberkleding bunt. 

Wouter:  Ik sloet mie ok bie Fleur an. 

Henri:  Ik sloet mie bie Fleur an. Iedereen mut nen hele euro extra betaal'n. 

 Anders komt wie nich oet de kosten. Jasper Scholten hef twee euro 

 eschonken aan ’t Noaberschop, Dennis ter Beest 40 cent en Arno 

Bakker 62 cent. Dat mut bie de debiteuren. Misschien kuw de 

Joardagnotuuln bespreken in de volgende Joardag. Dan kuj ‘t beter 

veur de geest haal'n. 

Cindy:  Ik sloet mie ok bie Fleur an. 

Robert:  Ik sloet mie ok bie Fleur an. Jammer dat ik deur n administratieve 

fout   gin kerstkaart ekregen heb. 

Nelus:  Ik sloet mie ok bie Fleur an. 

Toon:  Mooien Oav'nd en Good Goan. 

Alfred:  Ik sloet mie ok bie Fleur an. 

Jessy:  Joardagcie bedankt! 

Niels:  Ik wil t oale Bestuur en de Joardagcie bedanken. 

Stefan:  Ik sloet mie bie Niels an en ik hoop dat wie t oale Bestuur könt 

  evenaren. 

Anne:  Ik sloet mie bie Jessy an en ik zal nog 'ns kiekn noar de problemen 

  met de maillieste. 

 

 

 

 

 

 

9.        Noaberleed 
 

Ellen kwam as letste andriett’n en start met ’t Noaberleed. 

 
10.      Zwamvroag 
 
         Hoevölle leu past d'r in de huifkar? 

 
11.      Sluuting 
 

De volg’nde Joardag is op zoaterdag 27 december 2014 in de Achterhoek.


