Redactioneel

Van de Tapper

Lustrum Programma

Hier is ie dan, de SUN van deze tweek!
Het laatste nieuws van de Campus, de
IT-shop en de Barabox hebben last van
brandschade! Wie weet, nieuwe klanten
voor de STORES? Hoe zou dit gebeurd
zijn, ontevreden klant? Dus opzoek naar
een computerloze met een slecht
kapsel..... Daarnaast natuurlijk de
nieuwbouw. Een nieuwe flat tussen de
Batille en Sportcentrum en eentje op de
parkeerplaats van de Coop! Bij het
sportcentrum komt een flat met een
klimwand! Dus zat uit de VB en via de
klimwand naar huis! De andere flat zal
vol gezet worden met 1 en 2 persoons
woningen. Zelfstandige woningen, geen
gezellig campusflats! En dit alles zal
klaar zijn voor de sloop van Calslaan
Nieuw eind 2006! Succes! Ook wenst
de SUN Pro Rail succes, misschien
verliezen ze met deze staking nog wel
meer dan dat ze er mee verdienen, maar
iedereen kan dus gerust een extra biertje
drinken tijdens de VriMiBo! Naar je
ouders kan toch pas morgen!

Hier staat normaal gesproken een
verhaaltje over het leven van een
Tapper in de Tombe. Aangezien de
tappers van vanmiddag geen goede
verhalen kunnen vertellen zonder bier,
hier wat reclame voor de VriBo!
Volgende week, 24 juni, is het zover.
De laatste vrijdag voor de vakantie. Om
dit te vieren zal de Borrel vanaf 10 uur
's ochtends beginnen met tappen! Geen
gedoe met ontbijten 's ochtends, ontbijt
gezellig met de Borrel mee! Je kunt ze
niet missen, ze zullen namelijk voor de
hoofdingang van het EL/tn staan! Naast
het Grolsch zal er ook fris en tosti's of
dergelijke aanwezig zijn! Dus kom
vrijdag gezellig de vakantie inluiden!!

6 sept Almanack presentatie borrel
9 sept Receptie Jaarboek Uitreiking
9/11 sept Lustrum kamp
13 sept Symposium
13 sept Feest
15 sept Excursie
17 sept Viridag
17 sept afsluitend event

Maar wat verder in deze ene laatste
SUN van dit collegejaar. Alvast het
programma van het Lustrum en
natuurlijk de activiteiten tot de
vakantie! De laatst SUN zal er zijn op
de VriBo, 24 juni! Maar nog succes met
de tentamens, het afronden van de
projecten en het vieren van dit
weekend! Doe de groetjes aan je vader
en veel plezier met Vaderdag!!

Aanbieding it-shop!
CD-brander, kleur: zwart.
Natural keyboards, zwart, Snoer
ontbreekt half.
Waterkoeling-set: ideaal voor deze
zomer, of als het zomaar even te warm
wordt.
Brandbare CD's: reeds gebrand, halve
prijs!

Lieve Sunny
Laatst is mijn laptop stuk geraakt. Vol
vertrouwen heb ik mijn apparaat naar
de IT-shop gebracht ter reparatie. Wie
kon vermoeden dat ze mijn kapotte
latop zouden verwarren met een stapel
defecte DVD-R's: De fik erin... Help, ik
weet het niet meer, en ik heb ook al een
bad hair-day. Kun je me helpen?
Wanhopige dank van een laptoploze
EL'er
Lieve nerd,
Het is erg vervelend, maar je zult even
andere dingen moeten doen dan
MSN'en en IRC'en. Het schijnt mooi
weer te worden, doe een pet op en ga
bier drinken op een terras. De IT-shop
is vast goed verzekerd, dus die laptop
komt vanzelf wel weer een keer terug.
Laten we hopen dat je een goede
backup hebt? En de kapsalon gaat
maandag waarschijnlijk weer open!

Van de Receptie
Bijna, bijna vakantie! Ik neem aan dat
er nogal wat tentamens gemaakt
worden, het is hier zo rustig in het
gebouw! Sleutels worden bijna alleen
nog
maar
opgehaald
voor
werkzaamheden, en grote groepen
studenten die naar de kantine komen
voor een kopje koffie zie je hier ook
niet meer. Ik houd het hier vol met de
gedachte dat ik straks een heerlijk
biertje kan halen in de Tombe! Daarna
op naar Friesland om daar te gaan
genieten van het heerlijke weer dat
eraan zit te komen van 't weekend.
Proost!

Agenda
29 aug Faculteitsintroductie 2005
24 Jun
VriBo (vanaf 10 uur 's
ochtends!)
9 sept Begin lustrumweek
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