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Redactioneel
Stemmen heeft de hele wereld in de
ban gehouden de afgelopen dagen. In
Engeland heeft Blair de macht nog
steeds in handen. In Iran word ook
gestemd en in Ierland word de
toekomst van het verdrag van Nice
beslecht. Deze week kan er zelfs
gestemd
worden
voor
de
Faculteitsraad van EL. Vergeet niet je
stembiljet in te vullen en in te leveren.
De fransen hebben ook al reden om
stemmig te zijn: het concept van de
French lover gaat niet langer op.
Hierover verder in deze Sun meer.
Hoogste tijd weer voor een Sun, welke
dan nu dus ook vrolijk geprocessed
word. Daar waren geen stemmingen
voor nodig, het was unaniem, hij moest
er komen en ziehier, het resultaat, een
kersverse Sun! Komt en lees hem.

Puzzel
In het bestuur zitten drie aanstaande
Viri Prudentes. Op zekere dag, neemt
de ervaren Vir hen mee naar de
Tombe, en plaatst hen in een rij op drie
barkrukken, zodanig dat de President
zowel
de
penningmeester
als
secretaris kan zien, De secretaris
alleen de penningmeester kan zien, en
de penningmeester geen van de
overige twee bestuursleden kan zien.
De Vir toont hen vijf dassen, twee
ledendassen en drie bestuursdassen.
Vervolgens blinddoekt hij de kandi’s,
laat hen ieder een das omknopen,
bedekt deze met een shawl en
verwijdert de blinddoeken weer. De
Vir vertelt de drie kandi’s dat, als een
van hen in staat is om de status van
zijn eigen das binnen een minuut te

achterhalen, zij alle drie bier krijgen.
Zo niet, dan worden ze voor 3
maanden bier impotent verklaard.
Geen van de drie kandi’s kan zijn
eigen das zien, zij mogen niet met
elkaar praten, en zij zijn alle drie
slechts matig intelligent. Na 59
seconden roept de penningmeester de
(juiste) kleur van zijn hoed! Wat is
deze kleur en hoe weet hij dat?

French love
Seks à la Française, dat had toch altijd
het odium van steelse verleidingskunst,
van maîtresses en minnaars die het
stiekem, vaak en vurig doen in de
schaduw van de Eiffeltoren. Nu blijkt
dat deze mythe zelfs geen kern van
waarheid
bevat.
Fransen beginnen op jongere leeftijd
aan
monogame
rela ties
dan
Amerikanen. Waar de gemiddelde
fransman nog scoort met 13
verschillende seksuele relaties moet hij
toch de Yank voor zich dulden met 16!
Daar kunnen wij EL-ers nog wel wat
van leren. Waar de Fransen wel
meester in zijn is de uitvoering, dit
verklaard wellicht waarom ze het ook
vaker doen dan Amerikanen. Ze zijn
enorm creatief in bed, iets waar de
Amerikaan, met zijn voorkeur voor het
recht toe recht aan boren, alleen maar
van kan dromen. Ook genieten
Fransen langer van het leven, en
hebben ze tot op hogere leeftijd
regelmatig sex.

16:00
18:00
20:00

- Verkiezingsborrel met uitslag
- AGEL-BBQ (Grasveld)
- Cantus Scintillae

Beste EL'er,
Vanaf maandag kun je je stembiljet
voor de faculteitsraad in de stembus
bij de portier bij het EL/tn-gebouw
doen als je ze nog niet hebt
opgestuurd. Stembiljet kwijt / bij je
ouders? Haal een kopie op bij BOOZ
(neem legitimatie mee)! Woensdag
12:00 uur wordt de stembus
opgehaald. De uitslag wordt om 16:00
uur bekend gemaakt. Op de
verkiezingsborrel kunnen jullie kennis
maken met de nieuwe raadsleden.
Hoeveel bier / wijn / fris gratis is hangt
af van de opkomst. Nog een extra
reden om te gaan stemmen en andere
studenten te motiveren om dat ook te
doen, dus! Tijdens de borrel kan
iedereen aangeven met welke
onderwerpen de raad volgend jaar aan
de slag zou moeten. Heb je ideeën?
Laat ze ons weten!
Om 18:00 uur zijn alle EL-studenten
uitgenodigd om gratis te komen
barbecuen bij de AGEL. Geef je van
tevoren
wel
even
op
bij
rolandm@scintilla.utwente.nl.

Sunny’s agenda

11 juni: Lezing "Wireless LAN" i.s.m.
Lucent
11 & 12 juni: Film: Frequency
In de pauze, Spannend!
13 juni: AGEL-borrel en Barbeque n.a.v.
FREL-verkiezing
16 juni: Excursie naar KPN Research in
Leidschendam
18 juni: Scintilla sigarenproef Alles over de
sigaren van Agio
Woensdag 13 juni:
20 juni: Excursie Transrapid (Dld) Neem
12:00
- Sluiting stembussen
een kijkje bij de magneettrein
27 juni: Lezing OCE Een lezing over
printtechnieken
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