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Personeelsvereniging UT-Kring

Voorjaarsreis UT-Kring 1 t/m 4 mei 2007
Belgische steden

Donderdag 3 mei

Ook dit jaar is er weer een voorjaarsreis voor de UT-Kringleden georganiseerd. We maken kennis met
vier Belgische steden namelijk: Gent,
Brussel, Brugge en Antwerpen.

Vandaag gaan we met de touringcar naar
de stad Brugge. De historische binnenstad van Brugge werd in 2000 door
UNESCO opgenomen op de lijst van het
werelderfgoed. Het middeleeuwse stratenpatroon, de kronkelende reien en
groene vestingen maken van Brugge een
unieke trekpleister. U kunt op eigen gelegenheid de stad verkennen en een
bezoek brengen aan één van de vele bezienswaardigheden. We gaan in de
middag een bezoek brengen aan de
bierbrouwerij De Halve Maan.

Hieronder vindt u het programma:
Dinsdag 1 mei
08.00 uur : vertrek vanuit Enschede
12.30 uur : verwachte aankomst in Gent
(afhankelijk van drukte op de wegen)

Nieuw in dit BullUTin
· Voorjaarsreis Belgische
steden

· Moederdag Brunch

Middag vrij te besteden in het mooie
Gent. U kunt bijvoorbeeld een boottocht
maken op de Gentse reien (grachten) op
eigen gelegenheid of een gezellig terrasje nemen. Het is een feestdag in Belgie.
16.30 uur : vertrek naar Brussel

· Bloemschikken

· Karten

·

Zweefvliegen

08.00 uur : ontbijt. Uitchecken en koffers
in de touringcar.
09.30 uur : vertrek naar Antwerpen
10.30 uur : verwachte aankomst in Antwerpen. Vrije tijd om te winkelen, bezoek
te brengen aan musea etc.

17.30/18.00 : verwachte aankomst bij
ons hotel. Inchecken en kamerverdeling. 15.00 uur : vertrek terug naar Nederland
19.30 uur : vertrek terug naar Enschede
20.30 uur : verwachte terugkomst in Enschede.

· Jubileum 100 jaar
Boerderij Bosch

· Kids Tennistoernooi

Vrijdag 4 mei

Prijs:
Woensdag 2 mei

€ 185 voor UT-Kringleden

Vandaag staat de stad Brussel op het
programma. In de directe omgeving van
het hotel kunnen we eerst een bezoek
brengen aan het beroemde Atomium en/
of het naastgelegen Mini-Europe. Aansluitend vertrekken we naar de binnenstad. Hierna volgt een stadswandeling
onder leiding van een gids. U ziet onder
andere de Grote markt, de chique
winkelgalerij St. Hubertus en Manneken
Pis. Aansluitend vrije tijd in de stad.

€ 209 voor niet leden
Prijzen zijn incl. vervoer,
hotel en basis van halfpension, toegang bierbrouwerij.
Informatie en reserveren voor deze reis
kan bij Trudie Hondelink, tst. 4071 of via
email
utkringreserveringen@utkring.utwente.nl
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Zweefvlieg
en in het
voorjaar!

Moederdagbrunch 13 mei 2007 Faculty Club

Voor alle helden op de
UT! NU Zweefvliegen!
Once you have tasted
flight, you will walk the
earth with your eyes turned forever skyward, for
there you have been, and
there you long to return."

Bovenstaande spreuk is
van Leonardo da Vinci.
Hoewel hij nooit de smaak
van het vliegen heeft mogen proeven, had hij het
wel bij het rechte eind.
Zodra iemand zelf echt de
sensatie van het vliegen
heeft meegemaakt, dan
wil hij dit veel vaker doen.
.Kortom, vliegen is een
passie. Deze passie kan
jij ook beleven en wel bij
de Drienerlose Zweefvlieg
Club "Vleugellam" (DZC).
De DZC maakt het studenten en medewerkers
van de Universiteit Twente en de Hogeschool Enschede mogelijk om te
leren zweefvliegen!
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Zet de moeders eens
lekker in het zonnetje!

Niet-leden € 13,50

In samenwerking met de
Faculty Club wordt een
heerlijke luxe brunch georganiseerd!

€3,00, Niet-leden € 6,25

Dus kom met het hele gezin naar de Faculty Club.
Speciaal voor UTKringleden hebben we een
heel aantrekkelijke korting.
Heerlijk om na het uitpakken van knutselwerkjes en
kadootjes nog een verrassing te hebben en moeders mee te nemen voor
een uitgebreide luxe
brunch!
Wat kunnen we
ongeveer verwachten:
Hollandse groente soep
Diverse mini broodjes
Luxe broodsoorten
Bolletjes zalmsalade
Rauwkorstsalade met olijven en
fetakaas
Gerookte en gemarineerde zalm
Rosbief en kalfslende met bolletjes aardappelsalade
Gerookte ham met meloen soorten
Diverse kaassoorten

De UT-Kring heeft voor
leden en speciale kortingsprijs van €6,50 euro
inclusief vervoer.
Niet leden betalen €12,50.

Roereieren met Crisps bacon

Aanmelden bij Boerderij
Bosch, 12.00/14.00 uur
ma/do.

Ga karten bij Go-Planet
met UT-Kring korting!
Voor 1 heat betaal je nu
slechts € 8,00 in plaats
van €13,50.

Kinderen UT Kringleden
Reserveer tijdig! Dit kan tot
10 mei 2007 bij Trudie in
Boerderij Bosch tst 4071 of
utkringreserverigen@utwente.nl
De korting geldt voor
maximaal 4 volwassenen
en 4 kinderen (tot 13 jaar)
per lidmaatschapskaart.
Voor de kleine kinderen is er
nog een speciale verrassing!
Penne noedels met diverse paddenstoelen
Rundvlees kroket
Fruit shakes
Aardbeien mousse met verse
aardbeien
Diverse bavarois soorten
Verse fruitsalade

Let op! Op deze dag is er
op het UT-terrein een Triatlon, hierdoor kan het
moeilijker dan anders zijn
om de Faculty Club te bereiken en om te parkeren.
Gaat door bij voldoende
aanmeldingen!

Grote fruitmand
Incl. koffie/thee, melk en
karnemelk

Aanvang:
11.00 uur
Plaats: Faculty Club
Prijs: UT-Kringleden

€ 6,75

Karten met UT-Kring korting

De gebroeders Coronel
hebben zich deze keer
geheel laten inspireren
door het circuit van Le
Mans, waar jaarlijks de
bekende 24 uurs race gereden wordt.
800 meter raceplezier, 3
bruggen, 5 niveau verschillen, 16 bochten en
supersnelle karts.

Uitermate geschikt voor
personeelsfeesten, relatiedagen, vrijgezellenfeesten
en uiteraard gewoon in je
eentje of met wat vrienden.

Een losse kartheat is 12 minuten vrij rijden. Wij stellen
een raceoverall
en een helm ter beschikking
(verplicht tijdens het rijden).
Tevens registreren wij uw
rondetijden en ontvangt u
aan het eind van de rit de
resultaten.
Bij losse kartheats garanderen wij geen exclusiviteit op
onze baan. LET OP! Kaarten
Karten bij Coronel Kartra- met UT-kring korting, uitsluitend verkrijgbaar bij Boerderij
cing is mogelijk vanaf 12
jaar en een minimale leng- Bosch, ma/do 12.00 t/m
14.00 uur.
te van 1.58 meter.
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Bericht van de tennisvereniging Nieuwe e-mailadressen
Tennisvereniging UT-kring
zoekt met spoed leden die lekker willen (leren) tennissen.

·

De Tennisvereniging van de
UT-kring organiseert wekelijks
op de maandag en de donderdag tennislessen. Onlangs is
de nieuwe lesperiode weer
gestart. Op dit moment hebben
we nog de volgende lege plaatsen beschikbaar:
·

18.00-19.00 uur, niveau
redelijk gevorderd
Heeft u belangstelling?
Voor nadere informatie kunt u
contact opnemen met Jeanet
Luijerink tel 2091,
j.w.m.luijerink@utwente.nl of
Eddy ter Heijne tel 4263,
e.b.terheijne@utwente.nl

maandag

Voor alle reserveringen b.v. reizen, bloemschikken, sportevenementen etc. gebruikt u:

utkringreserveringen@utkring.utwente.nl
Voor alle andere vragen en informatie rondom de
UT-Kring en aan het bestuur gebruikt u:

18.00-19.00 uur, niveau
redelijk gevorderd
·

De UT-Kring heeft nieuwe
emailadressen om u nog
beter van dienst te kunnen
zijn!

dinsdag

maandag

utkring@utwente.nl

19.00-20.00 uur, niveau
redelijk gevorderd

UT-Kring Kids Tennistoernooi
UTK 2007 6 juni 2007

De Botte Hommel
uit de as herrezen

De UT-kring organiseert
op woensdagmiddag 6
juni a.s. vanaf 14.00 uur
tot ongeveer 17.00 uur een
tennistoernooi voor kinderen van medewerkers die
lid zijn van de UT-kring.

De leden van de imkervereniging De Botte Hommel
hebben er lang op moeten
wachten. Door brandstichting werd de bijenstal verwoest en verloren we onze
volken en onze materialen. Maar sinds 2006 staat
er weer een mooie stal met
ruimte voor 14 kasten.
Daarnaast is er op het terrein rondom de stal ruimte
voor nog een tiental kasten.

Wat zijn de kosten?

De kosten bedragen € 2,per deelnemer, van tevoren te voldoen bij aanmelding.
Hoe kun je je aanmelden?

Wie kunnen aan het toernooi
deelnemen?

Het toernooi is bestemd
voor kinderen van medewerkers die lid zijn van de
UT-kring in de leeftijd van
6 tot en met 12 jaar. Ieder
kind kan 1 introducé meenemen. De kinderen worden in twee leeftijdscategorieën ingedeeld en daarna zoveel mogelijk op
spelniveau. Er worden alleen “dubbels” gespeeld.

Aanmelding kan bij
Trudie Hondelink in
Boerderij Bosch wekelijks
op maandag/donderdag
van 12.00 uur tot 13.00
uur. Bij aanmelding moet
je naast je naam, je leeftijd en spelniveau opgeven. Dit kan van nog
nooit getennist tot
gevorderd.

SLUITDATUM VOOR
AANMELDING IS 16 MEI
2007

Nico van Diepen
(n.m.vandiepen@utwente.nl)
en Paul Oostrom
(p.e.oostrom@utwente.nl)
staan u graag te woord.

Om snel de
nieuwtjes van de
UT-Kring te lezen
kijk op
www.utwente.nl/
utkring

Enthousiast hebben de
imkers de draad weer opgepakt en inmiddels staat
de stal al aardig vol. Maar
mocht je belangstelling
hebben om bijen te gaan
houden, voor beginners is
er altijd ruimte.
Belangstelling?

Blijf op de
hoogte van de
leukste
aanbiedingen op
www.wegnahetwerk.nl

Bestuur UT-Kring

Subverenigingen UT-Kring

Wekelijks

Voorzitter:

De botte Hommel
Nico van Diepen (489) 3761)
Genealogie Aver
Cees van Hoogmoed 074-2913812
Jeu de Boules Drienerlo
G.J. Weekenstroo 053-4355093
Koor de Kringzingers
Jan Frankena (053-4343945)
Seniorenvereniging GEWIS
K.A. de Jonge 053-4351349
Tennisvereniging
Jeanet Luijerink 053-5363394
Tuinvereniging Drienerlo
Charlotte Byron (489) 3740
Visvereniging Carper diem
J. Heeks (489) 6817
Paul Ensink (489) 2134
Voetbalgroep
Peter Linders (489) 1053

Vaste openingstijden:

Volleybalgroep
Albert Schoute (489)3713

19.30 uur tot 21.30 uur

Johan Simonetti

(489) 5806

Algemeen adjunct:
Josee Wesseler

(489) 4789

Secretaris:
Anneke Aarten-Heukels

(489) 3321

Penningmeester:
Taede Jan Boringa

(489) 4410

Comm. Algemeen:
Wim Koehorst

(489) 2399

Comm. Algemeen:
Hanke van der Veer

(489) 4996

Comm. Publiciteit:
Josee Wesseler

(489) 4789

Comm. Kortingen:
Boerderij Bosch

(489) 4071

Secretariaat

PV Home Boerderij Bosch
Ma/di/wo/do
12.00 uur tot 14.00 uur

Dinsdag:
Jeu de Boules Drienerlo
Op de baan naast
Boerderij Bosch
17.00 uur tot 20.00 uur

Woensdag:
Repetitie Kringzingers
Audiozaal Vrijhof
17.30 uur tot 19.30 uur
Bloemschikken
Boerderij Bosch

Donderdag:

UT-Kring: Boerderij Bosch;
bezoekadres Campuslaan 15

Zwemmen Senioren
vereniging Gewis

E-mail; Utkring@utwente.nl

UT-binnenbad

Postgiro nr. 2870207 t.n.v. Personeels-vereniging UT-Kring, let op! Er staat
dan Nijverdal, dit is correct het is de woonplaats van onze penningmeester.

14.15 uur tot 14.45 uur

Nijverdal, T.J. Boringa, Voorzitter Johan Simonetti (489) 4071, B.g.g. (489) 5806

Agenda

April
1 april paasbakjes maken UT-Kring
1 april paasbakjes maken BTD
16 april Lezing BTD
17 april 100 jaar Boerderij Bosch

Mei
1 - 4 mei Voorjaarsreis
13 mei Moederdagbrunch
Juni
Excursie Vergeten Groenten
BTD
September
UTwente 6-kamp 2007

UTwente
6-kamp 2007
Om alvast te noteren in de
agenda!
Op donderdag 13 septerber 2007 gaat de UT in
samenwerking met de UTKring een groot 6-kamp
sporttoernooi organiseren.
Het programma start om
13.00 uur met een lunch in
Boerderij Bosch.
Alle informatie hierover
ontvangt u nog. Het belooft een groot spectakel
te worden met een grandioos afsluitingsfeest.
Dus zorg dat u erbij bent!
Deelname is gratis!

Avonturenpark
Hellendoorn

KOM MAAR LANGS ALS JE DURFT!
Reserveer nu kaarten tot 13 april a.s. bij
Boerderij Bosch en u krijgt € 4,00 korting.
Dus ga in de meivakantie naar Avonturenpark Hellendoorn en u betaald geen € 18,50
maar € 14,50 per persoon.
De kaarten zijn een heel seisoen geldig!
utkringreserveringen@utwente.nl
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Groot feest bij de
UT-Kring,
Boerderij Bosch
bestaat 100 jaar!
Dit willen we natuurlijk graag vieren met alle UT-Kringleden.
U bent daarom van harte uitgenodigd op dinsdag 17 april, om
15.00 uur, bij Boerderij Bosch.
Bij een kop koffie/thee met krentewegge zal er een prachtig verhaal verteld worden over de historie van Driene en Boerderij
Bosch. Hierna gaan we onder het genot van een hapje en een
drankje de gerestaureerde waterput onthullen.
Opgeven voor deze feestelijke middag kan bij Trudie Hondelink
Boerderij Bosch tst. 4071 of utkringreserveringen@utkring.utwente.nl.
Opgeven tot kan tot vrijdag 13 april 2007.

Op het spektakel musicaal op te luisteren hebben we de medewerking van

Double2
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Double2 is spontaan
ontstaan toen de 4 zangeressen, die ruim 5 jaar
samen zongen in een
gospelkoor in Hengelo,
werden gevraagd op te
treden op een verjaardagsfeest. De reacties
daarop waren positief en
Double2 had de smaak
te pakken gekregen om
hiermee door te gaan.
Double2 heeft een divers repertoire, bestaande uit o.a. nummers van
Abba, het songfestival,
van easy listening tot country en lekker in het gehoor liggende popsongs. Het repertoire wordt telkens uitgebreid met diverse stijlen muziek. Double2
betekent letterlijk “dubbel 2” hetgeen staat voor 2x2
zangeressen, maar ook voor 2 stemsoorten, namelijk 2 alten en 2 sopranen. Double2 bestaat uit:
Ingrid ten Hove (alt), Myrna Konings (alt), Marian
Lohn (sopraan), Ingrid Even (sopraan).

Nieuws van de Biologische
Tuinvereniging Drienerlo (BTD)
Tuinen beschikbaar
Wilt u komend jaar groenten uit eigen
tuin oogsten? Word dan nu lid van de
BTD! U krijgt dan de beschikking over
een of meer tuintjes. Een tuintje is
ongeveer 22 m² en de kosten bedragen 7,50 euro per tuineenheid. Er
is dit voorjaar weer een aantal tuinen
beschikbaar. Bij belangstelling kunt u
contact op nemen met Charlotte Bijron of kijken op
http://wwwhome.math.utwente.nl/~sc
hreuderjam/BTD/Lid%20worden.html.

Paasbakjes maken - zondag 1 april
Ook dit jaar wordt onder deskundige
begeleiding een fraai paasstuk gemaakt bij de BTD (ook toegankelijk
voor UT-kringleden). Er is gekozen
om deze keer een paasbak te gaan
maken met verschillende plantjes
daarin. De kosten bedragen € 20 p.p.
(incl. pot, plantjes, overige materialen

en koffie/thee/cake). De cursus vindt
(bij voldoende belangstelling) plaats
op zondag 1 april van 11.00 tot
13.00 uur in de Blokhut van de BTD.
Aanmelding s.v.p. voor 25 maart a.s.
bij Charlotte Bijron
(c.g.bijron@utwente.nl).

ten groenten verbouwd worden zoals kardoen, aardamandel, haverwortel, aardperen en tuinmelde (zie
www.vergeteneten.nl).

Hopelijk tot dan!

Wie zin heeft om mee te gaan
(toegankelijk voor UT-kringleden),
kan zich aanmelden bij Charlotte
Bijron (c.g.bijron@utwente.nl). In
overleg met de deelnemers wordt
een datum afgesproken in juni 2007.

Lezing over duurzaam biologisch
tuinieren - maandag 16 april
Op maandag 16 april zal in Boerderij
Bosch om 20.00 uur een lezing worden gehouden over biologisch tuinieren. De lezing is vrij toegankelijk
voor alle leden van de UT-kring.

Excursie Vergeten Groenten juni 2007
In Beesel (net onder Venlo) is een
historische groentenhof, waar verge-

Met de BTD gaan we daar een kijkje
nemen, eventueel zaden kopen en
leren we koken met deze groenten.

De kosten bedragen ongeveer € 35
inclusief een 5-gangendiner (de prijs
is afhankelijk van het aantal
deelnemers en
excl.
reiskosten).
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Voor alle kinderen t/m 10 jaar hebben wij een leuke kleurplaten wedstrijd. Er zijn verschillende prijzen te winnen, waaronder een
groot knutselpakket met alles er op en er aan. Tevens worden de tekeningen van de prijswinnaars aan onze site toegevoegd
zodat je de tekening altijd nog eens terug kan zien. Je mag kleuren, plakken, knippen etc. Ben je klaar, stuur de kleurplaat dan op naar
Trudie Hondelink, Boerderij Bosch UT-Kring. Doe dit voor 26 april! Altijd prijs!!! Zet wel je naam, afd. tel. er even op.
Naam:…………………. Afd………………………… telefoonnummer:…………………………………….

