Redactioneel

Lieve Sunny,

Het is aan het eind van deze tweek weer tijd
voor een gloednieuwe SUN! Voor de vaste
lezers is het even opletten want volgende week
zal de SUN van volgende tweek alweer
uitkomen. Maar dat is pas volgende week,
eerst maar eens de afgelopen tweek. Daarin
bleek maar weer eens dat de UT, met name
dankzij EL, tot de Nederlandse universiteitstop
behoort! Nederlandse ambtenaren schijnen
over te willen op een fifo-systeem. Gelovigen
vieren het (laatste?) jubileum van de paus. Het
open-deur-beleid bij Arago schijnt afgeschaft
te zijn en alhoewel het nog lang geen carnaval
is ligt in het zuiden toch alweer het bier op
straat. Volgens de SUN is dat allemaal veel te
ver van huis, hou het liever bij een biertje in
de Tombe!

De eerste weken van de studie Elektrotechniek
bevielen mij zeer goed. Zo heb ik onder
andere twee canti meegemaakt en meerdere
borrels. Zelfs het prakticum Maple vond ik te
doen, temeer omdat ik op campusnet enkele
'hints' heb kunnen vinden over de uitwerking
van de opgaven. Echter, sinds een week
(toevallig de start van MiNa) weet ik het niet
meer. Ik slaap geen nacht meer en elke
dinsdag en vrijdag (toevallig de MiNa- dagen)
kom ik gestresst thuis. Wat moet ik doen? Ik
ben ten einde raad.

Muurtje bouwen!
Vanaf vanmorgen ongeveer halfzes was de
Aragokamer
niet
meer
toegankelijk.
Aragonauten die koffie nodig hadden moesten
naar andere oorden vluchten om toch hun
tekort aan cafeïne aan te vullen. Dit alles was
ontstaan doordat een witte muur met opvallend
veel rood zich voor de toegang van de
Aragokamer bevond! Hoe deze muur hier
gekomen was?! Nou het ging als volgt.
Tijdens de beleidsavondjes van het huidige
kandidaatsbestuur was men van mening dat
het tijd was om een goede grap uit te halen
met Arago. En werd er besloten om een plan,
wat allang geleden geboren was, eens uit te
werken en vooral uit te voeren. Om vier uur ‘s
ochtends was het kandidaatsbestuur dan ook
compleet aanwezig in het EL/tn, om daar met
mooie witte blokken en rode verf een leuk
muurtje te bouwen. Het resultaat was
vanmorgen te zien,
totdat twee nieuwe
bestuursleden van
Arago de muur met
handschoentjes
aanpakten om deze
op die manier rustig
af te breken. De
foto’s zijn te zien
op de site van
Scintilla!
De tekst boven het
muurtje was: Wij dragen graag een steentje bij
aan een constructief komend halfjaar!

Een gestresste eerstejaars

Beste gestresste eerstejaars,
Uit eigen ervaring kan ik je vertellen dat je
ook over jaren nog zonder weemoed terug zult
kijken op MiNa, helaas zul je je er gewoon
doorheen moeten vechten. Een grote troost:
dinsdag en vrijdag zijn ook de dagen waarop
respectievelijk maandelijks en wekelijks
bepaalde Scintilla- activiteiten plaats vinden in
de Tombe. Zoek hier je troost, wellicht vind je
er enkele prakticumassistenten die wel 'mee
willen denken' tegen een alcoholische
versnapering.

Recept vd week
Voor alle SUN-lezers die zelf een muurtje
willen bouwen:
1.
Koop
een
cake,
chocoladebiscuitjes en karamel.

langwerpige

2. smeer de cake in met de caramel.
3. Plak de biscuitjes op de cake in een
bakstenenpatroon.

Puuzel
Een man die zich in het veld bevindt op het
punt M, wil een emmer water van de rivier,
grenzend aan het veld, naar zijn paard
brengen, dat op punt P staat.
Hoe moet hij lopen als hij de kortste weg wil
nemen?

Wist je dat....
VP Frank morgen jarig is?!
VP Leo en Bir Jorrit binnenkort ook jarig
zijn?!

Agenda

Dit op de homepage van Scintilla te zien is?!

17-okt

Dat het kandibestuur al om half vier wakker
was?

20-okt

Createch 2003

23-okt

Scintilla goes to Nijmegen

24-okt

Vrimibo

27-okt

ALV

De muur tussen Arago en Scintilla op 17-10
gevallen is?!

28-okt

Constitutieborrel

31-okt

Gezamelijke Vrimibo

Wij naar de Matrix gaan verhuizen (in 2006)?!

4-nov

Om half zes de lichten in het EL/tn aangaan?!
De Aragokamer met een witte muur ervoor er
veel beter uitziet.

Dat Hal D zo genoemd wordt?!

13-nov

Vrimibo

Schlager Borrel
Karten

Het EL/tn sinds kort de Hogekamp heet?!
Wij het gebouw gewoon EF gebouw blijven
noemen?!
Er morgen heel veel oud-bestuursleden zat op
een fiets zitten?!

Sun Say's
Beter één steen in je hand dan een muur voor
je deur.
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