
 

Na alle introweekend groepjes los te hebben gelaten in Artis, besloot het bestuur nog even 

voor aap te gaan staan! Arme Eva kwam er nauwelijks bij met haar hoofd. Hadden we maar 

een lang bestuurslid… 

 

Met alle gekkigheden op een stokje kon het bestuur elkaar fysiek ontmoeten. Dit moest 

natuurlijk in het blauw en met feesthoedjes op. Blijkbaar had onze voorzitter deze dresscode 

memo niet meegekregen! 



 

Nadat onze eerste fotoshoot met 30+ graden er niet heel charmant uitkwam moesten we nog 

een keer. Na die tweede dag lekker model te hebben gestaan, moest er toch nog een laatste 

foto worden gemaakt. Gelukkig hoefde die niet heeeel deftig! 

 

Voor onze laatste bestuursfoto wilde Eva lekker spontaan doen, hoe? Door van de trap te 

springen natuurlijk! 



 

Tijdens de bestuursontmoeting moesten we natuurlijk ook aan het werk! Hier waren wij onze 

allereerste Comenius Coming Soon op aan het nemen! 

 

 

Na uren hard te hebben moeten passen en meten, was het Sander en Ravi toch gelukt om alle 

commissies te vullen! Natuurlijk hielp Peter de Therapiehaai ons om door alle drukte heen te 

komen! 



 

 

Tijdens het introweekend werd ook ons lenigheid te proef gesteld door lekker aan de yoga te 

gaan. Zoals je ziet was Sander puur aan het ontspannen! 

 

 

Wist je dat sushi rijst erg plakkerig wordt? Daar kwam het bestuur ook achter toen ze op 

SinterKerstenNieuw sushi ging maken! 



 

 

Hoewel we dit jaar veel online hebben geborreld, hebben we toch dit prachtige kliekje 

kunnen schieten bij de Biblos toen we officieel het huidig bestuur werden! 

 

Als bestuur reis je ook veel af. Hier stonden we in Rotterdam om het nieuwe bestuur van een 

van onze zusterverenigingen te feliciteren! 



 

 

Op deze foto zijn we druk aan het werk tijdens ons eerste bestuursweekend! Zoals je ziet, 

geven we het 3 dikke duimen en een Ravi op de telefoon! 

 

Wat doe als er een erg lekker pizza voor je staat, maar je hebt geen bestek? Sander en Ravi 

wisten wel raad! 



 

Op deze foto had eva net een hapje van een peper genomen. Bij tekort aan melk bluste ze 

haar mond met vla. 

 

Voor de online borrels van start gingen besloot het bestuur om toch nog even een biertje te 

doen bij onze goeie ouwe Biblos met onze laptops paraat! 



 

Om het nieuwe bestuur van onze broedervereniging te feliciteren, besloot het bestuur langs te 

gaan op hun ontmoetingsborrel. We gaven hen een lekker drankje cadeau en begonnen zelf 

ook aan een verfrissend biertje! 

 

Om de vakantie af te sluiten was het hoog tijd voor eten en bier en de Commissaris BBQ wist 

precies wat er op het menu kwam te staan! 

  



 

Lekker met z’n vieren onderweg naar het inwerkweekend. Door de mondkapjes kan je het niet 

goed zien, maar we hadden er allemaal reuze zin in! 

 

Vanuit een bestuursvergadering naar een borrel in Rotterdam. Als bestuur zit je nooit stil, 

maar wij hadden er in ieder geval zin in! 


