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De RedacCie zoekt jou!

DONDERDAG

7

Apres-Ski Borrel
20:30 - 23:00 uur

FEBRUARI

Ben jij een actief en gezellig persoon? Lijkt het
jou leuk om maandelijks een stukje voor onze
Handelaar te schrijven en/of actief te zijn voor
Forum op Social Media? Dan zoeken wij jou!
Stuur een leuk mailtje naar:

DINSDAG

12
FEBRUARI

WOENSDAG

20
FEBRUARI

VRIJDAG

22
FEBRUARI

Training door
Talent&Pro en
Profource

redaccie@svforum.nl waarom jij bij de leukste
commissie van heel Forum zou moeten en wie
weet nodigen wij jou uit voor een gesprek!

16:00 - 18:30 uur

Bowlen

18:45 - 21:00 uur

VrijMiBo

16:00 - 19:00 uur

?
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Lid van de maand
Lid van januari is Bram Hoefakker! Wat is er
door vele hun best gedaan om jou lid van de

Het nieuwe jaar is inmiddels alweer even van

maand te maken. 27 inzendingen om precies

start gegaan en iedereen is al weer gewend

te zijn. Borrels zijn een feest met jou, je bent

aan 2019. Dit was wel even anders op 11

altijd positief en staat voor iedereen klaar. Een

januari, want toen was het tijd voor de eerste

terechte lid van de maand!

VrijMiBo van 2019!  Het was weer een gezellige
happening in HideOut waarbij Forum goed
vertegenwoordigd werd! Iedereen kon op deze
middag op het nieuwe jaar komen proosten
onder het genot van een glaasje bubbels.
Hierna zijn wij weer hard aan de slag gegaan
voor de tentamens die in de weken erop
plaatsvonden.
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Foto van de maand
Met de eerste VrijMiBo van januari hebben wij
met zijn alle het nieuwe jaar ingeluid met een
glas champagne. 2019 wordt hopelijk weer net
zo fantastisch (of zelfs nog beter) als 2018. Daar
proosten we op. Cheers!
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SnowWorld experience
Op 10 januari was er weer een evenement

Er waren ongeveer 12 Forum leden aanwezig.

georganiseerd door de SportCie. Namelijk, een

Niet heel veel, maar dit maakte het extra

dagje SnowWorld met de Forumleden. Deze

gezellig! De SnowWorld experience was

SnowWorld experience was zeer geslaagd

ook nog eens erg handig om vlak voor de

en gelukkig heeft niemand iets gebroken!

wintersport van Forum (die van 25 januari tot

De Forum leden konden vier uur lang skiën

4 februari was) de ski- en snowboard skills te

of snowboarden en daarbij ook nog eens

oefenen!

borrelen. Iedereen vond dit super leuk en was
erg fanatiek, ook de mensen die nog nooit op
de ski’s of een board hadden gestaan zette hun
best beentje voort �. De SnowWorld experience
ontbrak natuurlijk ook niet aan een kort
sneeuwballen gevecht…
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ReisCo
In deze handelaar stellen wij jullie voor aan

Als je kan kiezen tussen skiën/snowboarden of

de Reiscommissie. Ze hebben vanaf het begin

aprés-Ski waar kies je dan voor?

van het jaar hard gewerkt om voor ons een

-

mooie wintersport neer te zetten en dat is ze

Skiën! Ze noemen het niet aprés-Board
maar aprés-ski voor een rede toch!

zeker gelukt! De RedacCie stelt al het werk wat

Con Garbo

ze voor, tijdens en aan het einde (waarbij het

Wat is voor jullie het ultieme aprés-Ski nummer?

bestuur ook zijn complimentjes krijgt) van de

-

Een heel tof nummer voor de aprés-ski

wintersport gedaan hebben zeer op prijs!

vinden wij Koning Alcohol van Ruben

Om de Reisco wat beter te leren kennen

Nicolai. Maar het ultieme nummer

hebben wij een aantal leuke vragen voor ze:

is toch echt HUTS van The Blockparty
&Esko, we zouden echt niet zonder dat

Gesproken met Lisa Herrman, eerstejaars bij

“Ik ben bij CG gegaan omdat ik dus alleen maar

Con Garbo

in een jongensklas zit. Daarnaast wilde ik graag

Damesdispuut Con Garbo is één van de

nieuwe mensen leren kennen. Op introkamp

vrouwendisputen van studievereniging Forum.

sprak CG me meteen aan” Verteld Lisa. “Toen

Ze bestaan al sinds 1987!

heb ik iedereen tijdens de borrels een beetje

CG heeft om de week dispuutseten, wat elke

leren kennen. Het zijn mijn type meiden en het

keer iemand anders organiseert. Dit is erg

is heel erg gezellig samen” CG is een hechte

persoonlijk, we kunnen gezellig met elkaar

groep vriendinnen, die bij elkaar helemaal

praten. Het is een hele ﬁjne manier om met je

zichzelf kunnen zijn. Naast het dispuutseten,

dispuut samen te komen zonder dat het laat

maandelijkse vrijdagmiddagborrel en leuke

hoeft te worden. Als je het toch wel laat wilt

activiteiten, houden ze samen ﬁlmavondjes,

maken, is er altijd wel iemand over te halen om

bezoeken ze festivals en eten ze heel vaak

nog een drankje te doen.

samen met een goed glas wijn erbij.

nummer kunnen. HUTS!
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Confessions januari 2019
In welk onderdeel van de wintersport hadden

Kunnen we dit jaar, naast de wintersport, nog

jullie van tevoren het meest zin?

wat meer van de ReisCo verwachten?

-

-

Iedereen die voor het eerst gaat

Ja, jullie kunnen zeker meer van ons

wintersporten zien stuntelen op de ski’s

verwachten! Er komt dit jaar nog iets

en snowboards. En al de biertjes die we

heel leuks aan. Wat dat is? Dat houden

kunnen gaan drinken tussen 16:00 en

we nog even geheim.

17:00.
Als jullie een ongelimiteerd budget hadden
Wie van de ReisCo is een echt talent op de

wat zouden jullie dan organiseren?

piste? En wie gaat er hoogstwaarschijnlijk met

-

Een wintersport met elke avond zwarte

de banaan naar beneden?

piste!! Dan zorgen we dat iedereen

-

meer dan genoeg drankjes heeft

Sanne Hietbrink is echt een kei op de
piste, ze gaat met een goed tempo HUTS

en hele

toffe aankleding voor alle

de bochten door. Thom en Silke hadden

kamers! We

allebei nog nooit geskied. De grootste

dan 1 uur gratis bier

#1
Bram is niet de
meest voorzichtige
jongen als het over
telefoons gaat.

#2
Is Bram nou wel
of niet spetterend
het nieuwe jaar in
gegaan?

#3
Must had het erg
gezellig met de
barman van de
jaloezie

#4

#7
#5

Er schijnen steeds

Men verwacht dat

vaker Forumleden

Lena haar telefoon

stage te lopen

dit jaar nog 6 keer

achter de bar van

kwijt gaat raken

de Jaloezie

#6

#8

Het was een erg

Mariska heeft erg

wilde rit naar

goede organisatie

snowworld

skills

Huize Achterberg
heeft sinds kort
altijd een poes in
huis

zouden ook meer

kans was dan ook dat een van die

regelen, voor iedereen elke avond

twee met de banaan naar beneden zou

onbeperkt!

moeten gaan. Gelukkig zijn ze allebei
zonder kleerscheuren de piste af

Waarom is de ReisCo onmisbaar voor Forum?

gekomen.

-

Reizen zijn een ultiem moment om je
kennis uit te bereiden over andere
culturen en daarnaast houden we

HUTS!
Xx De Reiscommissie

natuurlijk van luxe. Geen luxe leventje
zonder af en toe een mooi reisje!
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