
Jaarverslag  van UT Kring  2012/2013 en 2013/2014 

 

UT Kring leden: 

Het aantal leden (exclusief gewis) bedraagt momenteel:   871 

Ledenaantal GEWIS momenteel:  423 

Ledenaantal (exclusief gewis) 2012:   835 

Samenstelling bestuur: 

Voorzitter  Frank Snels 

Penningmeester Dinand Haverslag/Anita van Dijk 

Secretaris  Hannie Rensink 

Activiteiten  Josée Wesseler 

   Trudie Hondelink 

Afgevaardigde  Rolf Engmann/Michiel van Buchem 

GEWIS 

Dinand en Rolf hebben  om gezondheidsredenen het bestuur tussentijds verlaten. 

Het bestuur vergaderde  2 keer per maand. 

Bestuursactiviteiten: 

- Overleg gevoerd  met sportverenigingen  sportfaciliteiten en met het sportcentrum 
- Contacten met CvB m.b.t. sportfaciliteiten en subsidies 
- Overleg met het facilitair bedrijf over beheerszaken Boerderij Bosch 
- Overleg met KvK  wisseling van penningmeester 
- Overleg met banken omtrent pasjes en toegang tot de rekeningen. 
- Overleg met sub-verenigingen 
- Coördineren UT Kring activiteiten 

 

 

 

 

 

 

Activiteiten 1 september 2012 – 31 augustus 2013: 



Symphonica in Rosso 2012,  

 

SYMPHONICA IN ROSSO 2012 DOE MAAR 

Op 13 oktober 2012 zijn we op uitnodiging van Tonnie Buitink met 6 bussen naar  

Symphonica in Rosso in het Gelredome in Arnhem geweest. Het was een heel succesvol 

uitje waar we met veel plezier aan terug denken. Helemaal te bedenken dat de UT-Kring de 

kaarten gratis voor geintereseerde UT-Kringleden heeft ontvangen van Tonnie Buitink. We 

hebben ze voor €10,- verkocht aan UT-Kringleden. 

Doe Maar,  

Lunchbijeenkomst Social Media voor beginners,  

Workshop sushi maken,  

Workshop taart maken,  

 

WORKSHOP TAART MAKEN 

Donderdag 18 oktober, 19.30 uur: 

Deze workshops doen het altijd goed bij de UT-Kring, de leden zijn weer met prachtige  

exemplaren naar huis vertrokken. 

 

Keuze UT-Kring Broodje Cultuur, 

 Bierproeverij,  

Workshop broodbakken,  

Sinterklaasfeest,  

 

SINTERKLAAS KOMT NAAR DE UT 

Zaterdag 24 november, 14.00 uur: 

Sinterklaas kwam naar de UT en bracht al zijn zwarte Pieten mee. Met een sinterklaasshow  

van Clown Knapie en daarna een Sinterklaasmarkt. Een volle zaal met heel veel kinderen, 

opa’s en oma’s, papa en mama’s. Het was een groot feest. Evenals voorgaande jaren 

hebben we hier erg veel leuke reacties op gehad.  

 

Kerstmarkt Keulen,  

Winterfair voor 3FM Serious Request,  

Workshop kerstbakjes maken,  

Kerstmarkt UT Kring,  

EK-schaatsen Heerenveen,   

http://www.utwente.nl/ut-kring/bulletin/doemaara3.docx/
http://www.utwente.nl/ut-kring/bulletin/taart.pdf
http://www.utwente.nl/ut-kring/bulletin/sint.pdf
http://www.utwente.nl/ut-kring/bulletin/doemaara3.docx/
http://www.utwente.nl/ut-kring/bulletin/taart.pdf
http://www.utwente.nl/ut-kring/bulletin/sint.pdf


Workshop sieraden maken van rubber,   

‘koken doe je zo’, 

 Workshop Haptonomie,  

Bloemschikken voor Pasen,  

Workshop paasbonbons maken,  

Reis Kopenhagen/Zweden,  

 

GA MEE NAAR KLEURRIJK KOPENHAGEN/ZWEDEN! 

Donderdag 04-04-2013 t/m 07-04-2013: opstap Boerderij Bosch 

We hebben een fantastische 4-daagse lentereis naar Kopenhagen gehad. We hebben 

gelogeerd in het schitterende spectaculaire hotel Bella Sky Comwell 4*. Binnen 15 

minuten waren we in het centrum van Kopenhagen. Een programma naar eigen keus in 

te vullen en met de gids Denemarken en Zweden ontdekken. Zie de foto’s op de website. 

 

Vroege vogel-wandeling op de Campus,  

Jaren 70/80 feest,   

Naar uitzending van Paul de Leeuw,  

Workshop visagie,  

Libelle week,  

Workshop Pop-Art schilderen,  

Workshop ijs maken volw. 2x,  

 

WORKSHOP IJS MAKEN VOLWASSENEN 2X 

Zondag 9 juni, 14.00 uur, IJssalon Heinink 

Tijdens deze supergezellige en vooral ook leerzame workshop leerden we zelf ijs maken. 

Dit was op de locatie bij IJssalon Heinink, een begrip op het gebied van ijs maken in 

Enschede. Omdat het animo voor deze workshop altijd zo groot is hebben we 2 groepen 

gedaan. 

 

 

Workshop ijs maken kinderen 2x. 

 

 

 

 

http://www.utwente.nl/ut-kring/bulletin/Kopenhagen.docx/
http://www.utwente.nl/ut-kring/bulletin/ijs.pdf
http://www.utwente.nl/ut-kring/bulletin/Kopenhagen.docx/
http://www.utwente.nl/ut-kring/bulletin/ijs.pdf


Activiteiten 1  september 2013 – 31 augustus 2014: 

Sinterklaasfeest i.s.m. Eenheid Campus,  ook dit jaar weer een geslaagd feest met veel blije kinderen 

die naar huis gingen met een prachtig cadeau. 

 

4 groepen kerstbakjes maken.  Deze workshops zijn zeer goed bezocht. Iedereen geen met een 

geweldig kerststuk naar huis. 

Kerstmarkt Essen,   

UT-Kring winterfair,  

Nieuwjaarsborrel UT-Kring,  

Workshop Taart maken. Hiervoor is de belangstelling altijd groot en er worden heerlijke taarten 

gemaakt. 

 

workshop paasbonbons maken,  

keuze UT-Kring broodje cultuur,  

Vroegevogel wandeling Campus,  

Fondanttaartjes maken kinderen,  

Libelle zomerweek,  

http://www.utwente.nl/ut-kring/fotoalbum/fotoalbum-2013/Sinterklaas/^index.html/photo_page_228.html
http://www.utwente.nl/ut-kring/fotoalbum/fotoalbum-2014/taart/^imag2009a-800.jpg/full-imag2009a-800.jpg


Lentereis UT-kring Rugen, 

 

 

In totaal zijn 5 workshops afgelast i.v.m. te weinig deelname. 

De workshops zijn georganiseerd door Trudie Hondelink, Josée Wesseler en Ellen Diepeveen. 

 

Secretaris UT Kring 

 

 

 

 

 

 


