Notuul’n joardag
27 december 2003, café de Hagmöll te Bentelo
Aanwezig:
Henk Overbeek, Bertho Boswerger, Timmy Knippers, Patricia Ankersmid, Dennis te
Beest, Martijn Apenhorst, Patrick Koppelman, Guido Boerkamp, Marcel Fox, Arnold Harbers, Hans
Overbeek, Henri Kolkman, Stefan Schilderink en Leonie Schilderink-Smeenk, Alfred Gerrits,
Martijn Schut, Patrick Wissink, Joost Geuijen, Sabine Navis, Martine Exterkate, Marc Hulst,
Yvonne, Ivo Oonk, Jochem Menting, Linda de Haan, Rinze Exterkate, Geralda te Lindert, Gijsbert
Heemink, Koen ter Haar en Rob Schurink.
Afmeldingen: Frank Steggink, Chantal te Maarssen, Albert ’spiegeltje’ Aalvanger, Ben Reinderink,
Hayco Bloemen, Thijs Wissink, Hans Koehorst, Joop Lensink, Annet Veldsink, Gerard Veldsink,
Ronald Wilterdink, Karin Molenaar (zk) Mark Ormel, Marco Siemerink, Firma K&K, Firma
Kluitman, Jasper Scholten (zk) en Niels Abbink.

2. Activiteiten afgeloop’n joar:
januari
Drie koningen:
 Renate fungeerde as pot
 Brabanders & Friezen (samen danwel op zichzelf fungerend) leek warkelijk woar helemoal
nargens op
februari
Karten:


Nieuwe Schumacher nog niet ontdekt.
 Rob was minst trage van het stel

meert
Klootschieten:


Meeste keer’n perfect tot in de details geregeld (Drank was altijd aanwezig, kloten ook meestal,
tenzij Jasper met z’n dikke pens en/of overbelaste, wit uitgeslagen bevruchtingsapparaat erop
ging liggen.



Die keer dat Jasper dus op de kloot’n lag en er dus niet klootgeschoten kon worden, toen is het
verdreet weggesnackt. Daarna geheel goedgemaakt met een elegant stampotbuffet.

april
BBQ-en:


D’r was völle fleisch en ook nog niet-fleisch veur niet-fleisch vrettende Leute/Untermenschen.



Het flambeern veel dit joar in het water.

Bata444race:


De honger naar succes was dit joar zeker anwezig



Echter het rijden van Stefan was zo slecht, schandalig. He wet de weg in de Achterhoek
helemoal neet, terwijl hee doar gewoon woont. Doarum hef he een helen tank van een auto (50
ltr, auto löp 1 op 15) leugejag om het volgende wisselpunt te vinden. Namens alle deelnemers,
bedankt Stefan!

mei


Alle vogels leggen een ei



Starterspakket Brouw’n met Noabers uutedeelt



SARS uutebrokkene

juni


Spareribs etten in steakhouse



ICOO-6kamp: goede vertegenwoordiging



Noaberweekend: criminele activiteiten! Zelfs de kloothark is kats deurmidden ebrokkene

augustus


Thijs gaf afscheidfeestje. Erg leuk alleen heel jammer dat het bier zo lauw was.

september


1e-jaars avond leverde maar liefst twee frisse ni-je eerstejoars op. Oh ja en een Fries.

oktober


de tekenwedstrijd werd gewonnen deur Martijn.



Poolen infinity

Lustrum:


Klootschietevenement met kloot’n. Zonder kloot’n is natuurlijk gin kloot an.



Lekker vretten en borrel in Woeste Hoeve; de Chinees had disse keere speciaal jonge katt’n in
het voor verwarkt. Smaakte doardeur onmundig goed.



Zoaterdags was de reunie met Almanak-uitreiking, Stadswandeling o.l.v. Prof. Dr. ir. M.W.A.
Verstegen en vrouw. Doarnoa goed stampotbuffet en goede avondborrel.

november


Schöpe met SOA’s gesignaleerd.



Tiroler Porno Party van het ICOO in Annie’s. Onder de Linden was een bierproefavond, van het
deur Brouwen met Noabers ontstane bier. Was zeer goed bier, A-categorie (dat kunnen de
brouwers van Bavaria niet zeggen).

December


Lasergamen in Arnhem

3. Financien



De KCC hef de ofrekkening goedekeurd. D’r moesten nen paar wijzigingen metenommene
worden.



De ni-je KCC anestelt en wel (hoe toevallig) Henk Overbeek en Ivo Oonk.

4. Old-noabers
 Martine Exterkate wil old-noaber worden. Hierop zijn geen tegenstemmen en dus is Martine
old-noaber

5. Bestuurswissel


In het bestuur komt noa 4 ipv 6 ni-je leden. Dit is vanwege te weinig aanwas de letste joaren



Tom geft onder luid applaus de taken oaver an Alfred



Alfred zegt met veel enthousiasme de taak op zich te nemmen.



Gijsbert hef ok völ plezeer ehad in die twee joar dat hee in het bestuur hef ezettene. Hee hef het
geerne edoane. Ok he geft de taak’n oaver an Alfred



Neugnoaber Koen gif zien taak’n oaver an Ronald Wilterdink. De letste hef gin commentaar.



Rinze meldt dat hee met een hoop penningsmeesterskunsten hef motten uuthaal’n om de boel
toch nog weer recht te kriegen. Uutendelijk is dat hem mirakels good elukt. He gef de taak’n
oaver an Henri.



Hanneke (neet anwezig) moar gef toch heur taak’n oaver an Ronald (neet anwezig). Disse
oaverdracht hef waarschijnlijk plaatsgevonden op een geheime locatie.



Gijsbert (waarnemend veurhamer) geft namens Karin de taken as veurhamer oaver an Koen.

6. Rondvroag
 Patricia meldt dat d’r vanoamd gin bend spölt in de Hagmöll. Disse is gecanceld. Toch word’n
de vanoamd mooie plaatjes gedraaid.


Beslotten wordt om neet noar Hengel of Maarkel te goan moar gewoon in Bentel te blieven.



De ni-je Joardagkemissie 2004 besteet uut Martijn Schut, Hans Overbeek, Marc Huls, Joost
Geuijen en Rob Schurink



Hans meldt dat hee gin tied hef/had om noar de kapper te goan.



Guido spoort het ni-je bestuur an om veural te blieven werven.



Martijn en Hans wensen het bestuur völle succes.



Yvonne: bunt d’r nog almanakke te koop?



IVO: regel nen kere nen excursie noar de brouweri-je van de Grolsch.

7. Noaberleed


Marc zingt veur omdat hee zich vandaage versloapen ehad.

8. Zwamvroag


Is geheel onbekend/oftewel kats vergetten!

9. Sluiting
De volgende joardag is op 18 december 2004 in de Achterhoek !!!!!!!

Proost! / Zum Wohl / Prosit / Cheers / égeszsegédré !

wnmd schriever, R.J.T. Schurink (schriever 2001)

