
BullUTin 
Personeelsvereniging UT-Kring 

Donderdag 12 november 2009 om 20.00 uur  In Boerderij Bosch. 
Voorstellen ter toevoeging aan de agenda dienen uiterlijk 48 uur vóór de 
aanvang van de vergadering schriftelijk bij de secretaris te zijn ingediend. 

Het voorstel moet voorzien zijn van een toelichting.  
 

1. Opening 
 
2. Notulen ALV 27 maart 2008 

   Exemplaren van dit verslag zijn verkrijgbaar tijdens de openingsuren in 
Boerderij Bosch.  

 
3. Mededelingen 
 
4. Afgelopen jaar 
  a) Jaarverslag  
  b) Financieel jaarverslag 2007-2009 
  c) Verslag kascommissie bestaande uit Karel de Jonge en Piet IJgosse 
 Benoeming nieuw lid kascommissie en aanwijzing plv. lid 

 
5. Verslag commissie van drie 
 
6. Bestuurswisseling 
 Voorgesteld wordt om een interim bestuur (voor meer informatie zie pagi-

na 7) aan te stellen bestaande uit: Jan Kuper (voorzitter), Piet IJgosse 
(penningmeester),  Josee Wesseler en Karel de Jonge. 

 
7. Begroting 2009/2010 

 8. W.v.t.t.k. 
 
 9. Rondvraag en sluiting 
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Inhoudsopgave 

In dit nummer op blz. 7 zit uw  

Vergeet deze niet uit te 
knippen om gebruik te    
maken van de kortingen! 

lidmaatschapspasje!!  

Beste leden, 
Het BullUTin zit weer 
helemaal vol met     
leuke activiteiten.  
Veel lees plezier! 
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Workshop Hoooked zpagetti 

Wat is zpagetti?  
 
Hoooked zpagetti is een unieke draadstof om makkelijk en snel mee te haken of breien op XXL-formaat. Nederlands 
nieuwste trendy en betaalbare materiaal om zelf in een mum van tijd stijlvolle gehaakte handtassen, XL lounge kus-
sens, gebreide poefs of andere accessoires te maken.  
 
Hoooked zpagetti is gemaakt van kwalitatief hoogwaardig en duurzaam restmateriaal uit de mode- en textielindustrie 
en is erg geschikt om mee te haken of breien. 
Iedereen kan haken of breien met Hoooked zpagetti. 

Zondag 25 oktober 2009 

Kijk voor meer informatie wat je met zpagetti kan op  
www.hoooked.nl 

Schrijf je in bij Boerderij Bosch voor de Zpagetti workshop! 

We gaan in 1 middag een stijlvolle tas haken en het resultaat 
mag je mee naar huis nemen. 
Het is van 14.00 tot 16.00 uur.  
Kosten voor deze workshop, inclusief drankje/hapje en tas:       
€ 15,- voor UT-Kringleden,  
€ 30,-  voor niet-leden 
Maximum aantal personen 30. XXL, stretch en stoer  

zpagetti is van stevige stretchmateri-
alen gemaakt. De doorsnede van 
zpagetti draadstof ligt tussen de 0,8 
en 1,2 cm, zodat je supergrote 
haaknaalden of breinaalden nodig 
hebt. Hiermee maak je in een hand-
omdraai unieke eindresultaten in je 
eigen stoere en moderne Hoooked 
stijl. 

dus geef je snel op! 

http://www.hoooked.nl
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Sinterklaas op de UT 

Sinterklaas brengt op zaterdagmiddag 28 november 2009         

een bezoek aan de UT, in de Vrijhof 
Het feest begint om 14.00 uur, met een fantastisch voorprogramma 

van onze eigen theatergroep ProDeo. 
In de pauze is er voor de ouders een kopje koffie met een koek en 
voor de kinderen limonade met wat lekkers. 

De zaal gaat open om 13.30 uur. 

Let op! 

Het is helaas niet mogelijk om kaartjes aan de zaal te kopen, geen kaartje geen kadootje! 

Kosten voor deze middag zijn incl. een prachtig Sinterklaas kado:   
€ 3,50 leden UT-Kring 

€ 7,50 niet leden UT-Kring 
€ 1,50 ouders 

Kaarten kunnen worden gekocht bij  Boerderij Bosch, openingstijden 
ma/do van 12.00 tot 14.00 uur, tot/met 25 november 2009 

Zaterdag 28 november 2009 
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Wie gaat er mee naar  
ENGELAND varen? 

Er is een fantastische reis naar Engeland georganiseerd voor UT-Kringleden. Londen is naast Barcelona, 
Rome, New York en Tokyo één van de wereldsteden die je gezien moet hebben. Londen is voor ons na-
tuurlijk ‘om de hoek’ en daarom uitermate geschikt om een lang weekend te verblijven. Londen, de inter-
nationale muziek en trend stad van de wereld. De stad die ook als je deze voor de tiende keer bezoekt, 
nooit verveelt. Je kunt er fantastisch shoppen, er zijn talloze musea en bezienswaardigheden, culinair en 
cultureel meer dan verantwoord. 

'The man who is tired of London is tired of life'  

Een weekend Londen verveelt ook inderdaad nooit!  

Dus snel opgeven voor deze reis bij Boerderij Bosch, ma/do van 12.00/14.00 uur. 

Deze reis kost € 149,- p.p. voor UT-Kringleden 

           € 200,- p.p. voor Niet UT-Kringleden 

Prijs voor kinderen tot en met 12 jaar die bij de ouders op de 
kamer slapen,  € 125,- 

20, 21, 22 en 23 november 2009 
Vrijdag 20 november 2009 - heenreis 
U wordt in Enschede opgehaald bij Boerderij Bosch op de 
UT, door een touringcar bus die vervolgens bus naar Ca-
lais rijdt voor de overtocht naar Dover. Eenmaal daar aan-
gekomen rijden we naar ons hotel in Londen, waar we in 
de vroege avond aankomen. 

Zaterdag 21 november 2009 - stadstour door Londen 
Stadsrondrit door Londen, met highlights als de Big 
Ben,Buckingham Palace, St. Pauls Cathedral, Westmin-
ster Abbey en Downingstreet. U bent in de middag in de 
gelegenheid om een optionele boottocht over de Theems 
te maken om zo Londen vanaf het water te bekijken. Er 
zijn verschillendeboottochten mogelijk, maar de boottocht 
vanuit de Tower-pier vaart onder de Towerbridge door, 
langs de London Eye naar Greenwich, bekend van o.a. de 
0 meridiaan en Greenwich Mean Time, het Koninklijke ob-
servatorium en het Old Royal Naval College. Aan het ein-
de van de middag transfer terug naar ons hotel. In de 
avond kunt u deelnemen aan een optionele lichttour door 
Londen. 

Zondag 22 november 2009 - vrije dag in Londen 
Vrije dag om heerlijk te kerstshoppen! Londen heeft 
vele beroemde winkelstraten, waaronder Regent 
Street, Piccadilly Circus, Trafalgar Sauare, Downing 
Street en Oxford Street. Hier kunt u genieten van de 
van de sfeervol ingerichte winkels en grote typische 
Engelse warenhuizen. Natuurlijk mag een bezoek aan 
het beroemdste warenhuis in Londen: Harrods natuur-
lijk niet ontbreken. Voor wie op zoek is naar cultuur 
kunnen we een tour per metro van harte aanbevelen. 
Met een dagkaart (niet inbegrepen) reist u heel eenvou-
dig naar de meest belangrijke bezienswaardigheden. 

Maandag 23 november 2009 - terugreis 
Vanuit Dover maken we de oversteek naar Calais. Ver-
volgens rijden we terug naar Nederland, waar we op 
het einde van de middag bij Boerderij Bosch op de UT 
aankomen. 

Lang weekend  
LONDON in kerstsfeer 

Let op: de lidmaatschapskaart van de UT-Kring geldt voor het 
hele gezin! Gezinsleden zijn ook UT-Kringlid. 
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Rondleiding met de UT-kring in De Grolsch Veste 
Nieuwsgierig naar wat er zich in de catacomben van De Grolsch Veste afspeelt? Een rond-
leiding door het stadion is de kans om een kijkje achter de schermen te nemen, de sfeer te 
proeven en uitgebreid geinformeerd te worden over alle wetenswaardigheden van de club. 
Ervaar hoe het is om door de spelerstunnel te lopen en een bezoek te brengen aan de 
kleedkamer van FC Twente. 
Op woensdag 25 november heeft de UT-kring 2 rondleidingen gepland en starten allebei 

om 14.00 uur: 

Geef je op voor een rondleiding voor volwassenen: 
Duur : ongeveer 1,5 uur. Wat kun je dan verwachten? 
• ontvangst 
• Uitreiking Key-cord met FC Twente Tour Tourpas 
• Introductie film van FC Twente (duur 5 a 10 minuten) 
• Koffie/thee 
• Rondleiding door het stadion 
• 1 attentie p.p. van FC Twente (gratis af te halen bij de fanshop op vertoon van je tourpas) 
•  
Kosten € 5,- p.p. UT-Kringleden Niet leden betalen € 9,50 p.p. 
 

Of de FC Twente KIDSPARTY 
Duur : ongeveer 1,5 uur. 
• ontvangst 
• Uitreiking Key-cord met FC Twente Tour Tourpas 
• Introductie film van FC Twente (duur 5 a 10 minuten) 
• Puzzeltocht door het stadion 
• Kinderen kunnen een gratis attentie van FC Twente (bij de fanshop op vertoon van je tour-

pas) 
• Frisdrank (Fristi of Coca Cola) en zakje chips na afloop van de puzzeltocht. 
 
Kosten € 3,50,- p.p. UT-Kringleden Niet leden betalen € 10,50 p.p. 

Woensdag 25 november 2009 



Bloemschikken UT-Kring 
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Op zaterdag 19 december worden er weer prachtige kerststukken gemaakt in Boerderij Bosch. 
Groep 1 start om 14.00 uur tot 16.00 uur en groep 2 start om 16.30 uur tot 18.30 uur. 

Opgeven voor deze gezellige middag in kerstsfeer kan bij:  
Trudie Hondelink,  
Boerderij Bosch,  

maandag t/m donderdag van 12.00/14.00 uur. 
De kosten zijn € 25,00 voor UT-Kringleden en niet leden betalen € 27,50. 

Zaterdag 19 december 2009 

Glühwein, koffie en thee met weihnachtstoll 
wordt u aangeboden door de UT-Kring. 

Haal de  
kerstsfeer in huis 
met de UT-Kring 



LET OP: Dit is uw nieuwe               
lidmaatschapkaart!   ↓ 
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Lang niets gehoord…? 
 
Waar staan we nu met de UT-Kring en het bestuur? 

        Personeelsvereniging U
niversiteit Tw

ente 

Lidm
aatschapskaart 2009/2010 

Alleen geldig indien op de achterzijde voorzien van de naam
 

van het lid. D
e kaart verliest zijn geldigheid bij beëindiging lidm

aat-

Het is lang geleden dat er een Algemene Ledenvergadering van 
de UT-Kring is geweest; de vorige ALV was op 27 maart 2008. 
Tijdens die vergadering bleek dat de UT-Kring geconfronteerd 
werd met een aantal moeilijkheden zoals de ontwikkelingen rond 
de catering in Boerderij Bosch en de problemen bij de bezetting 
van bestuursposities. 

Tijdens die vergadering is daarom een commissie van drie perso-
nen ingesteld om hier nader naar te kijken. Het was de bedoeling 
dat die commissie in een paar maanden verslag zou uitbrengen 

aan de ALV, maar door diverse redenen en omstandigheden is dat echter niet gelukt. Mede 
daardoor ontstond er een situatie waarin het bestuur in de praktijk niet meer kon functione-
ren. 
Tegelijk zijn allerlei activiteiten wel degelijk met veel plezier doorgegaan, zowel binnen de 
subverenigingen als de door individuele bestuursleden georganiseerde evenementen zoals 
het sinterklaasfeest.  

 Waarom een interim bestuur? 
Het is dus hoog tijd om een nieuw bestuur aan 
te stellen. Om een nieuw bestuur echter een 
goede kans van slagen te geven, wordt nu 
voorgeteld om een interim bestuur aan te stel-
len dat enkele scheefgegroeide situaties uit het 
verleden probeert op te lossen. Daarna kan een 
nieuw bestuur met een schone lei beginnen en 
zich daadwerkelijk richten op positieve en nieu-
we activiteiten. 

Tot ziens  
op de  

Algemene Ledenvergadering UT-Kring  
donderdag 12 november 2009 

20.00 uur 

S
pecim

en  



Hieronder treft u het nieuwe 
lidmaatschapspasje aan voor 
UT-Kringleden. U kunt het 
pasje uitknippen en weer  
profiteren van alle kortingen 

of evenementen.  
 

 

Lidmaatschapskaart 
UT-Kring 

 

Secretariaat 
UT-Kring: Boerderij Bosch;  

bezoekadres Campuslaan 15   

E-mail; Utkring@utwente.nl  

Postgiro nr. 2870207 t.n.v. Personeels-vereniging UT-Kring,     
Nijverdal, Johan Simonetti (489) 4071, B.g.g. (489) 5806 

Voorzitter: 

Johan Simonetti  (489) 5806 

Algemeen adjunct: 

Josee Wesseler  (489) 4789 

Secretaris: 

  

Penningmeester: 

Taede Jan Boringa       (489) 4410 

Comm.  Algemeen: 

Comm. Publiciteit: 
Josee Wesseler  (489) 4789 

Comm. Kortingen:  
Boerderij Bosch  (489) 4071 
Comm. Cultuur: 
vacature   (489)  
Redactie BullUTin: (489) 4789 

Josee Wesseler 

Bestuur UT-Kring Subverenigingen  
UT-Kring 
 
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 
Wim Kramers, 053-4326814 

Seniorenvereniging GEWIS 
K.A. de Jonge 053-4351349 
Tennisvereniging 
Jeanet Luijerink 053-5363394 
Tuinvereniging Drienerlo 
Charlotte Byron  (489) 3740 
Visvereniging Carper diem 
Tom Ensink  0618093262 

Voetbalgroep 
Peter Linders (489) 1053 
Volleybalgroep 
Albert Schoute (489)3713 

Vaste openingstijden:  

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 

19.30 uur tot 21.30 uur 

 

Donderdag: 

Zwemmen Senioren            
vereniging Gewis 

UT-binnenbad 

14.15 uur tot 14.45 uur 

Wekelijks 

 

Oktober: 
Zondag 25 oktober  Workshop Hoooked zpagetti 

 

November: 
Donderdag 12 november ALV UT-Kring 
Vrijdag 20 november/ 
Maandag 23 november London lang weekend UT-Kring  

Woensdag 25 november Rondleiding FC-Twente 
Zaterdag 28 november Sinterklaas UT-Kring 
 

December: 
Woensdag 16 december Bloemschikken Kerst UT-Kring 

Agenda UT-Kring 

S
pecim

en  

mailto:Utkring@utwente.nl

