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Agenda
DONDERDAG

7
MAART

Op naar de verkiezingen
met de EduCom
18:00 - 20:00 uur

DINSDAG

12
MAART

DONDERDAG

14
MAART

DINSDAG

19
MAART

WOENSDAG

20

Junior MIE

10:30 - 18:30 uur

MAART

DONDERDAG

SportCie Wandklimmen
19:00 - 21:00 uur

Inhousedag (+ skydiven)
Accon
13:30 - 18:00 uur

21
MAART

Carnavalsborrel
20:30 - 23:00 uur

VRIJDAG

29
MAART

VrijMiBo

16:00 - 19:00 uur

Training The Sales Unit (HU
Amersfoort)
16:00 - 18:00 uur
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Wintersporteditie
Foto van de maand
Aangezien deze handelaar in het teken van
wintersport staat kan de groepsfoto van
wintersport natuurlijk niet ontbreken! Deze
foto straalt de gezelligheid van Forum uit
waarbij de sneeuw de foto helemaal afmaakt!
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Saint Sorlin D’ Arves
Velen van jullie keken er al lang naar uit:

om heerlijk te genieten van de zon, sneeuw,

Wintersport! Op vrijdagavond 25 januari ruilde

drankjes en de prachtige pistes!

58 enthousiaste (après-)ski liefhebbers de
Domstad in voor een week lang (après-)skiën

De ReisCo had tijdens deze week uiteraard

in Frankrijk! Op de pistes werd Forum weer in

weer leuke activiteiten geregeld! Zo hebben we

grote aantallen vertegenwoordigd! Wanneer

het spel Zwarte piste gespeeld en was er een

men genoeg van het skiën had, kon het feest

dag afgesproken om te skiën in je onesie.

worden voortgezet in de Yeti bar. Na ’s avonds
een goede bodem te hebben gelegd, kon

De week vloog voorbij… alleen de terugweg

het feest tot diep in de late uurtjes worden

leek uren te duren. Al met al was het zeker weer

voortgezet. Na een paar uurtjes slaap stonden

een wintersport om nooit te vergeten!

’s morgens de fanatiekelingen al vroeg op,
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Après-ski Borrel!
Aangezien we een beetje heimwee hadden
naar het oh zo gezellige après-skiën in Frankrijk,
hebben wij dit op donderdag 7 februari
nog even gezellig voortgezet in café de
Vrienden! Er was een grote opkomst waarbij
de wintersportruien vol trots gedragen werden,
wat het weer beregezellig maakte! Ook werden
hier de stoere ski-verhalen aan de thuisblijvers
verteld, de nieuwste après -skinummers
gedeeld en is het horrorverhaal over onze
terugreis meerdere malen voorbij gekomen.

Leden van Februari!

In februari hebben we niet één, maar twee
leden van de maand! Of beter gezegd: Helden
van de maand! Deze twee genomineerde leden
zijn Justin en Vincent. Nadat Benjamin erg last
van zijn maag had, twijfelde Justin en Vincent
geen moment en zijn ze met hem mee naar
de huisartsen post gegaan. Na tegenvallende
uitslagen zijn deze twee helden ook met
Benjamin meegegaan naar het ziekenhuis en
hebben hem door dik en dun gesteund. Vincent
heeft zelfs door de zware sneeuwval moeten
rijden wat toch best heftig is als je je normaal op
je fietsje verplaats door Utrecht.
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Confessions Februari 2019
In de wintersporteditie van deze handelaar kunnen de wintersport confessions natuurlijk niet

VrijMiBo

ontbreken! Daarom hebben wij voor jullie de leukste confessions met betrekking tot wintersport
uitgezocht. Deze zijn hieronder te lezen!

#1

Noa kent alle ins en
outs van de Yeti bar

#2
Benjamin had het erg
zwaar op wintersport
met al die stenen in z’n
lichaam

#3
Sanne en Juul zijn nog
dikkere vriendinnen
geworden op
wintersport

#4
Vo voor Mariska haar
organisatie skills.

#5
Bram heeft zijn
misselijkheid geuit

#10

#14

De laatste vrijdag van februari is alweer

Jochem heeft buiten

Joepie! Geraldine was

aangebroken. De afgelopen drie weken

#6

Frankrijk meerdere

mee op wintersport.

Lena heeft eindelijk

landen ontdekt op

haar eerste vriendje!

wintersport

tegen de Yeti bar aan

Ze spreken alleen the

les waren zwaar en met heimwee keken we
terug naar de wintersport. Gelukkig is de

#15

voorjaarsvakantie nu aangebroken en kunnen

Sanne heeft dit jaar op

we na drie weken hard zwoegen weer een

#11

wintersport i.p.v. een

weekje ontspannen. Daar moest natuurlijk

Wouter en Aiken

wasbak een badkuip

op gedronken worden tijdens deze tweede

#7

gaat een petten- en

ontdekt

CG heeft een

mutsenkledinglijn

sterspeler: Take 1 or 2

starten

language of love

or 3 for the team!

VrijMiBo van het jaar!

#16

Het was lekker druk! Zelfs zo druk dat er wat

Lisanne van Velthuijsen

leden van Forum die ook vrijwilligers zijn bij

#12

haar lievelingsgetal is

HideOut even zijn bijgesprongen achter de bar.

#8

Lena wil graag

2

Forum wist nog net op tijd een paar tafeltjes te

De voorzitter en

kunstenares worden,

secretaris hebben

haar atelier is de Yeti

#17

elkaar nog beter leren

bar

Danique: check, check,

kennen op wintersport

bemachtigen om bij elkaar te kunnen zitten en
gezellig na te praten over de afgelopen weken!

dubbel check!
#13

#9

Juul is niet escaped

#18

Vo voor wintersport

aan veilig Feijen

In de jongenskamer
beneden was alle hulp
welkom
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Valentijn Koppels
In deze editie van de handelaar doen we de nog nooit eerder vertoonde Valentijn koppels van
Forum! Wij hopen dat iedereen een hele liefdevolle Valentijnsdag heeft gehad!

Juul en Feije

Lucy en Wessel

Relatiesoort: Was leuk

Relatiesoort: Vrienden +

Vincent en Kim

Geraldine en Joep

Niels en Maxime

Relatiesoort: Insta en facebook ofﬁcial

Relatiesoort: Hand in hand lopen

Tim en Lena

Sanne Braham en Bram

Relatiesoort: Uit elkaar - Yes-R

Juul en Sanne

Relatiesoort: Begin van iets moois

Relatiesoort: Niemand weet

Relatiesoort: Prela
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Mistura
Door Michelle (tweedejaars lid bij Mistura)
en een beetje van Niels en Sabine (beide
derdejaars lid bij Mistura)
“Waarom zou je twee factoren, Man en Vrouw,
scheiden als zĳ elkaar juist kunnen versterken?”
Mistura is het eerste onafhankelijk gemengde
dispuut in Utrecht. Tijdens het Forum
introkamp in 2014 werden de eerste ideëen
voor Mistura op papier gezet. De Oprichters

Jakob en Danique
Relatiesoort: Ouders/ baby daddy en baby mommy

Romee en Stan
Relatiesoort: Verloofd

van Mistura hadden een duidelijke visie voor
ogen: Mistura moet een ‘plek’ worden waar
man en vrouw samen kunnen ontsnappen van

iets waar we elk jaar echt enorm naar uitkijken.

het drukke studentenleven. Zodoende werd

Het is altijd weer aftellen naar mei wanneer we

Mistura ofﬁcieel op 2 juni 2015 bij de KvK

met het hele dispuut een weekend samen leuke

ingeschreven. Bijna vier jaar later telt Mistura 33 activiteiten doen, lekker eten, spelletjes spelen,
leden, waarvan ongeveer 20 actieve leden die

dansjes wagen en vooral heel veel lol hebben.

om de week gezellig samen eten en borrelen in

Daarnaast houden we in een ‘natale con i

ons mooie stadje.

tuoi diner’ oftewel een kerstdiner waarbij de
eerstejaars ons van een heerlijk menu voorzien,

Mariska Spruijt en Martijn Grul
Relatiesoort: Dat staat garant voor problemen

“Naast de vaste dispuutsavonden in de Rex

vieren we La Befana (a.k.a. de Italiaanse

hebben we tijdens het dispuutsjaar ook een

Sinterklaas), laten we onze broers en zussen

aantal activiteiten die elk jaar rond dezelfde

ons mooie dispuut zien én zullen we dit jaar

tijd plaatsvinden. Zo haalt de AcCie alles uit de

de vierde verjaardag van Mistura uitgebreid

kast om de leukste blinddates te regelen voor

vieren.”

het datediner in maart. Het dispuutsweekend is
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de gezellige borrels, de leuke activiteiten en

Daarnaast krijg je bij Mistura ook de kans om

de leden, die ik ook wel echt als vrienden en

jezelf te ontplooien door commissiehoofd

vriendinnen ben gaan zien, zijn een aanvulling

te worden of plaats te nemen in het bestuur.

op mijn studentenleven.” Sabine voegt nog toe

“Momenteel doen Niels, Sabine en ik een

dat Mistura haar vooral aansprak omdat het

bestuursjaar en ik kan concluderen dat er niets

concept nog vrij kneedbaar is. Mistura bestaat,

leukers is dan je steentje bijdragen aan zo’n

in vergelijking tot de andere disputen, relatief

leuk dispuut. Ook zijn een paar van onze leden

kort en daarom kunnen leden nog veel input

actief bij Forum; twee Mistura-leden laten zich

geven. Niels twijfelde tussen een vereniging of

van hun sportieve kant zien bij de SportCie en

een dispuut. Uiteindelijk koos hij voor Mistura,

ook bij de CoAm is Mistura vertegenwoordigd.

omdat alle verplichtingen van een vereniging

Daarnaast zijn de mentorplekken tijdens het

hem in de weg zouden staan bij zijn studie.

introkamp altijd erg gewild bij ons.”

De enthousiaste leden, de gezelligheid en het
gemengde gaven de doorslag.

“Volgend jaar bestaat Mistura alweer vijf jaar

Daarnaast kent iedereen elkaar door en door.

en vieren we het eerste lustrum, iets waar we

Maar wat maakt Mistura dan precies zo leuk?

Rome en betekent de naam Mistura letterlijk

Een hechte band en goede vriendschappen

met z’n allen heel erg veel zin in hebben. De

De combinatie van mannen en vrouwen binnen

‘mix/mengsel’. Bij dispuutsactiviteiten worden

staan bij Mistura hoog in het vaandel. Een

lustrumcommissie is al druk bezig met de

een dispuut zorgt voor een enorm leuke sfeer

de vrouwen met een kus op elke wang begroet

kamer of stageplek is vaak snel gevonden

voorbereidingen en we kunnen niet wachten

en brengt de positieve kanten van beide naar

en proosten wij, pas als iedereen een vol glas

doordat iedereen zijn of haar netwerk deelt.

tot de thema-onthulling!”

boven. Voorafgaand aan de dispuutsavonden

heeft, met een ‘Salute!’.

eet elke jaargang vaak samen, wat voor
een hechte jaargangband zorgt. Buiten de

“Toen ik terugkwam van een full-time

activiteiten om worden ook vaak spontaan

stageperiode in het buitenland besefte ik me

stapavonden georganiseerd en hebben we zo

dat ik wellicht iets meer van het studentenleven

af en toe een mannen- of vrouwenavond. Wat

in Nederland moest gaan genieten. Op het

misschien ook leuk is om te vermelden is dat

introkamp maakte ik kennis met Mistura en

Mistura een Italiaanse tintje heeft. Zo zijn de

het enthousiasme van de leden sprak me

dispuutskleuren afgeleid van het wapen van

meteen aan. Het lidmaatschap bij Mistura,
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Strike of Spare?
Word het een Strike of wordt het een Spare?
Woensdag 20 februari was het weer zover, de
halfjaarlijkse activiteit vond plaats! Door de
grote opkomst kon het niet anders dan een top
avond worden en dat was het ook. Forum had
maar liefst de hele bowlingbaan afgehuurd.
Er waren echte bowling talenten aanwezig
die om de haverklap een strike gooiden en
daarmee bovenaan het score bord eindigde.
Echter waren er ook wat minder getalenteerde
bowlers onder ons die beter af zouden zijn
met de hekjes, maar gelukkig konden die zich
heerlijk vermaken met een biertje. Maar een
bowlingtalent of een amateur, meedoen is
belangrijker dan winnen!
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