SUN
Oke, eerst even een verklaring voor hetgeen
hier voor jullie ligt. Dit is het tweekelijkse
blad van de studievereniging Scintilla.
Meerdere ouderejaars studenten spuien hier
om de week hun nutteloze gedachtengangen
en proberen er een leuk blaadje van te maken
om tijdens de VrijdagMiddagBorrel door te
werken. Dit is een speciale editie in het teken
van de introductie.

Redactioneel
Nederland wordt geteisterd door een hittegolf.
We hebben nog geen last van bosbranden
zoals in Zuid-Europa, maar het is hier wel
Code Rood bij de energiebedrijven, dus de
kans bestaat dat we de komende dagen weer
zullen moeten leven zonder de belangrijkste
uitvinding aller tijden: elektriciteit.
Veel ouderejaars studenten zullen ook zeker
niet blij zijn met de warmte. Dit omdat zij
proberen nog een paar tentamens te herkansen
voordat het nieuwe collegejaar van start gaat.
Voor de kersverse nuldejaars is het allemaal
niet zo'n probleem, wat is er nou beter dan een
intro met alleen maar SUN!

Van de IKEL
De introductie is net weer van start gegaan. En
zoals gebruikelijk is het weer fantastisch.
Volop zon en warmte. Op dit moment wordt
de Scintilla stand tijdens het openingsfestival
door de IKEL 2003 bemand, die de nog wat
verdwaasde nulde jaars van de laatste
informatie voorziet.
Alle doegroepen hebben weer goed hun best
gedaan op de presentaties die ze vanavond
zullen gaan geven. Een aantal was zelfs
vandaag nog bezig om de laatste hand aan hun
filmpje te leggen. En op de middag van de
presentaties worden er natuurlijk nog doegroep
shirts bij de drukker opgehaald!
En nu is het afwachten welke doegroep het
meest zal
opvallen en het duidelijkst
aanwezig zal zijn in deze intro! En in de
faculteits intro fietst iedereen weer richting de
kampeer boerderij om elkaar daar nog wat
beter te leren kennen tijdens de verschillende
activiteiten op kamp.
Als IKEL hopen wij dat jullie en super
gezellig introductie zullen hebben en veel
plezier zullen hebben samen met je mede

doegroepgenootjes!

Introductie Kommissie EL 2003.

Lieve Sunny
Ik word papa, maar ik weet niet of ik dit wel
aan kan. Zelf ben ik nog maar een eerstejaars
en weet niet of ik deze nuldejaars wel de weg
kan wijzen hier. Misschien willen mijn kindjes
wel helemaal niet met mij mee of luisteren ze
niet! Lieve Sunny, wat moet ik doen?
Een onzekere doegroeppapa.

Lieve Doegroeppapa,
Waarschijnlijk hadden jou ouders vorig jaar
precies hetzelfde probleem en het is hun toch
ook gelukt. Je moet alles gewoon precies zo
aanpakken als jou ouders vorig jaar deden en
als ze dan aan het eind van de intro nog steeds
niet genoeg bier willen drinken, ja dan heb je
gefaald als ouders. Maar een troost, ontspoord
zijn ze al, anders zouden ze hier niet zitten!

Sunny

Enschede
studentenstad
Speciaal voor de vele studenten onder de
treinreizigers is er deze maand in de Rails een
special te lezen over het studentenleven in
Nederland. Volgens het deskundige panel is in
Enschede een kamer zo gevonden, maar is dat
ook logisch omdat er niemand wil wonen door
een gebrek aan cultuur, een slechte sfeer en
een gebrekkig nachtleven.
Nog een paar verrassende feitjes:
- 'Is dit liefde op het eerste gezicht, of moet ik
nog een keer langslopen?' is een kansrijke
openingszin...
- proefkonijn spelen voor medisch onderzoek
is een van de beste bijbaantjes.
- Dommelsch is het beste bier, Grolsch komt
slechts op de zesde plaats.
Hoog tijd dus om tijdens deze intro het
ongelijk van dit onderzoek te bewijzen!

Recept
Speciaal voor de introtijd een recept geleend
van
onze
bierdrinkende
oosterburen
'Katzenjammersuppe', ideaal tegen katers!
Ingrediënten: 1 ui, 1 zeer volle eetlepel bloem
(15 gram), 1 flinke eetlepel boter, 1 theelepel
paprikapoeder,
2
theelepels
kummel
(karwijzaad), 1 liter vlees- of kippenbouillon
(of water bouillonblokjes), 250 gram zuurkool,
100 gram boerenmetworst.
Bereidingswijze: Pel de ui en snipper de ui
zeer fijn. Smelt de boter in een ruime pan. De
bloem en ui al roerend in de boter bakken tot
de bloem lichtbruin is. Al roerend met een
garde, wat bouillon er bij doen. Dan de rest
erbij en 5 minuutjes laten koken.

Puuzel
Een simpele hersenkraker voor het geval je je
deze intro in de zon ligt te vervelen:
Maak 24 door alleen de getallen 1, 3, 4 en 6
allemaal één keer te gebruiken. Je mag alleen
optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en
delen (allemaal zo vaak je wilt).
Zoals gebruikelijk is er een meter bier te
verdienen, voor deze keer is de prijs niet op te
halen in borrelkelder 'de Tombe', maar op het
introkamp in Enter. De winnaar is diegene die
als eerste het goede antwoord mailt naar
sunmembers@scintilla.utwente.nl

Agenda
11-20 aug Introductie
18-20 aug IKEL-kamp
26

aug Themaborrel

29

aug VriMiBo

2

sep Themaborrel

19

sep liftweekend

4

okt uitzending TLTZEIDL

Sun Say’s
Our way is not soft grass, it's a mountain path
with lots of rocks. But it goes upward,
forward, toward the SUN!
Ruth Westheimer
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