Redactioneel
Het is weer zover, het academisch jaar is weer
begonnen, ook al moet de officiële opening in de
kerk op de grote markt nog komen. Dat dit de
studenten niet tegenhoudt in al hun activiteiten
moge wel blijken door een blik te werpen op het
Universiteitsterrein. Overal lopen de reeds
overspannen studentjes rond te rennen als
kippen zonder kop. Gelukkig gaat het niet anders
in de rest van de wereld. Nu alle kunstmatige
intelligentie weer vertrokken is uit het buitenland
met alle vakantiegangers, schijnen ze daar ook
niet meer te weten wat ze moeten doen. Neem
bijvoorbeeld dat Noorse containerschip dat nu
stuurloos tussen Australië en Indonesië rond
dobbert omdat niemand weet waar ze die
vluchtelingen moeten laten.
Zelfs Kok heeft de hoop op een beter Nederland
opgegeven, en in zijn ironie heeft hij Melkert
(aka SCHANDAAL) voorgedragen als zijn
opvolger. Als “Nederland” daarop in gaat, lijkt
me dat net zoiets als het verkiezen van Bush
boven Gore. Maarja, wat dat betreft is de wereld
nog niet vergaan gedurende zijn bewind het
afgelopen half jaar.
Mochten er nog EL’ers zijn die zich afvragen
waar al die sjaars dit jaar toch zijn gebleven, hier
volgt een SUNpothese; de eerste school voor
hoogbegaafde kinderen is dit studiejaar geopend,
nu is hier nat uurlijk nog geen onderzoek naar
gedaan, maar volgens de SUN zou dit best wel
eens samen kunnen hangen met de terugval van
aanmeldingen aan de UT voor de studie EL.
Gelukkig kunnen we als SUN wel vermelden dat
er onderhandelingen bezig zijn tussen de STORES
en de BORREL. Op de een of andere manier
schijnt de borrel verlies te draaien (waar de
meeste Scintillianen zich overigens nooit druk
over schijnen te maken, zie notulen afgelopen
ALV) en heeft de bierprijs verhoogd naar een
halve euro. Daarentegen schijn t er duidelijk beter
creatief geboekhoud te worden bij de STORES
hetgeen resulteerde in een batig saldo. Oftewel,
met een beetje mazzel betalen we zo meteen
gewoon weer een gulden voor een biertje!!!
Proost.

Lieve Sunny
Lieve Sunny,
Ik ga al enige jaren mee op Introkamp. Ik kan
mij de eerste keer nog goed herinneren, dat was
alweer zes jaar geleden. Ik weet nog goed dat ik
toen erg onder de indruk was van al die
ouwelullen die zo vreselijk stonden te brallen.
Nu word ik zelf ook al enige jaren betiteld met

predikaat ‘ouwelul’. Nu doe ik dus zoals het een
goede ouderejaars betaamt, ieder jaar m’n best
om een goed woordje te voeren tijdens de IntroCantus. Dit gaat mij naar mijn gevoel goed af aan
het begin van de avond. Echter heb ik ontdekt
dat naarmate de avond vordert, mijn gebral
steeds meer op de slaapspieren van de sjaars
wekt. Dit brengt een onbevredigend onzeker
gevoel met zich mee.
[

Groetjes,
Een onzekere ouwelul
Lieve ouwelul,
Het probleem dat je beschrijft is een bekend
geval onder ouderejaars. Het komt vooral voor
bij ouderejaars die zich bierimpotent verklaren
op een Cantus. Vaak bestaat namelijk het
misverstand dat er in de plaats van bier een
andere alcoholische drank gedronken moet
worden. Dit zijn vaak dranken met een hoog
alcoholpercentage en de daaruit volgende
bijwerkingen. De oplossing is daarom simpel:
Houdt u aan de regels van de Cantus en drink
bier of kraanwater.
Liefs, Sunny

Puuzel
De Ikel wil volgend jaar de Introductie wat verder
weg van huis organiseren. Omdat ze van plan zijn
om een grote zeephelling aan te leggen, besluiten
ze om naar de Zwitserse alpen af te rijzen.
Volgens de berekeningen van de Ikel passen alle
eerstejaars en enkele ouderejaars precies in een
bus. Met alle bagage meegerekend is er dan nog
precies plaats voor 20 fusten bier (1 fust = 50L).
De reis van Enschede naar kamplocatie is exact
1000 km. Uit ervaring weet de Ikel dat de
passagiers samen ongeveer 1L bier per afgelegde
kilometer opdrinken. De Ikel heeft voor volgend
jaar 60 fusten besteld, die bij het EL/tn-gebouw
afgeleverd worden. De vraag is nu: Hoeveel
fusten weet de Ikel op kamplocatie te krijgen?

Jeroen (T)
Dubbel gefeliciteerd namens de SUN!

Recept
Annie's 123 aardbeientaart
Ingrediënten (8 pers.):
500 gr aardbeien
2 blaadjes gelatine
2 eetl. aardbeienjam
1/4 l vanillevla
1/8 l slagroom
1 taartbodem(kant en klaar)

Het Weer
Eerste vijf dagen, zaterdag 1 september tot en
met woensdag 5 september:
Na het weekeinde toenemende buiigheid en vrij
koel met een middagtemperatuur rond 18 graden.
za zo ma di wo

SUN (%)
Neerslag (%)
Neerslag (mm)
Min.temp. (ºC)
Mid.temp. (ºC)
Windrichting
Windkracht (bft)

30
40
2
13
19
NW
4

30
50
2
11
20
ZW
4

20
70
5
13
18
NW
4

30
60
4
11
18
NW
5

20
60
5
10
18
NW
5

Lange termijn, donderdag 6 september tot en
met SUNdag 9 september:
Overgang naar minder wisselvallig weer met
temperaturen rond het langjaargemiddelde van
10 C 's nachts en 20 C overda g.

Advertentie
Hier had uw mededeling kunnen staan!
Agenda
3 sept

4 sept
7 sept
9 sept
14 sept
15 sept
18 sept
15 okt

Opening v.h. Academisch Jaar - Grote Kerk (Oude
Markt)
1e Dinsdag vd maand borrel - de Tombe
Vrijdagmiddagborrel
Dies Natalis Scintilla
Vrijdagmiddagborrel
Eestec uitwisseling - Nis (Joegoslavië)
Derden dinsdag van september - De Tombe
Eestec uitwisseling - Wenen (oostenrijk)
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1 eetl. suiker
poedersuiker
3 eetl. water
Bereiding:
was de aardbeien en laat ze uitlekken. Week de
gelatine 3 min. in ruim koud water. Breng 3 eetl.
water aan de kook en los de gelatine hier in op
Roer de opgeloste gelatine door de vanillevla
Klop de slagroom stijf met de suiker en spatel
door de vla Bestrijk de taartbodem met de jam.
Verdeel er de vanilleroom over. Strijk de
bovenkant glad. Zet de aardbeien in gelijkmatig
patroon, met de punt naar boven op de
taart(grote aardb. halveren) Bestrooi ze kort
voor het serveren royaal met poedersuiker, of
garneer met slagroom.

