Redactioneel
Scintilla gefeliciteerd! Ja,
ja, Scintilla bestaat 40
jaar! Oftewel tijd om ons 8e
lustrum
te
gaan
vieren!
Vanavond beginnen we met het
kamp, half negen zal de bus
richting
kampbestemming
vertrekken. De rest van het
weekend zal ongetwijfeld erg
gezellig worden, de SUN is
aanwezig,
de
Borrel
is
aanwezig dus dat kan niet
meer stuk! Maar vanmiddag
eerst
de
receptie.
Geen
jaarboek, maar een toespraak
van ons jongste erelid Bram
Nauta! De rest van de middag
mag het bestuur gezellig
handjes schudden en uit eten
voor
ze
zich
bij
de
kampeerders voegen!
Maar hier dus de eerste
échte
Lustrum
SUN.
Voor
iedereen die het nog niet
wist,
alle
lustrumedities
komen ook online te staan op
onze website. Dus wil je
iets teruglezen dan moet je
daar
zijn!
In
deze
SUN
besteden we natuurlijk aandacht aan het kamp en aan de
enkeling die al voor de
tweede
keer
mee
mag
op
kamp... Er is natuurlijk
weer
een
Quizzz
en
een
Puuzel (die op kamp een
gratis
meter
bier
kan
opleveren!). De SUNfoon is
nog verdacht stil dus we
roepen iedereen nog een keer
op om te smsen, te mailen of
een van de redactie aan te
spreken!

Kamp Commissie
geschreven door Hylco de Boer
voorzitter lustrum-kampcommissie

“Behind enemy lines”
Terroristen zijn actief in
grote steden, kleine dorpjes
zijn ook niet meer veilig en
ook de Scintillianen breiden
hun grenzen uit. Afgelopen
jaren zijn we al bekend
geraakt
in
vele
kleine
dorpjes als Denekamp, de

Lutte en Enter. Met het
lustrum "Beyond Borders" is
het
tijd
om
een
nieuwe
plaats
te
verkennen.
De
deelnemers
aan
het
kamp
worden met speciaal vervoer
naar de nieuwe uitvalsbasis
gebracht,
zodat
na
de
lustrumborrel
ook
de
beschonken deelnemers heel
aankomen.
Vanavond
na
zonsondergang
worden
de
manschappen
"Behind Enemy Lines" gestuurd. Op hun verkenningstocht zullen enkele missies
uitgevoerd worden waarna zij
terugkeren. De volgende dag
zal de fysieke gesteldheid
en het strategisch inzicht
getest worden, waarna de
manschappen ruim de gelegenheid krijgen om zich op te
frissen.
Na
een
goede
maaltijd zal de alcoholbestendigheid getest worden.
De volgende dag is het tijd
om alle sporen van aanwezigheid te verwijderen en
terug te keren naar huis.
Veel succes met de missies!

Bij de Tijd
De laatste tijd hoor je
regelmatig
mensen
klagen
over de klok die buiten aan
de Hogekamp hangt. Hij staat
stil. Dat is natuurlijk erg
onhandig en het wordt dan
ook hoog tijd dat hij weer
gaat lopen, helemaal als je
bedenkt dat het niet zomaar
een klok is...
Deze
klok
is
namelijk
vandaag precies vijf jaar
geleden ter gelegenheid van
het 7e lustrum van Scintilla
cadeau
gedaan
aan
de
faculteit
Elektrotechniek.
Als je iets beter naar de
klok kijkt, zul je ook zien
dat er een Scintillaslinger
in te vinden is. Dit cadeau
paste natuurlijk erg goed
bij het thema van het vorige
lustrum "Tijd", dat vond de
faculteit
overigens
ook,
want decaan Hans Wallinga

overhandigde op dezelfde dag
een schitterend cadeau aan
Scintilla, je raadt het al,
een
klok!
Deze
speciaal
gemaakte design-klok heeft
jarenlang
in
de
Tombe
gehangen,
maar
mist
inmiddels
helaas
enkele
wijzertjes... Wellicht dat
ons
bestuur
in
dit
lustrumjaar nog ergens de
tijd kan vrijmaken om beide
lustrumklokken weer in ere
te herstellen?

Puuzel
Bas en Kees zijn gister bij
de radio geweest. Daar waren
ook
een
viertal
andere
bestuursparen aanwezig.
Een
paar
van
deze
bestuursleden kennen elkaar
al en een paar niet, de
bestuursleden
die
elkaar
niet kennen die schudden
elkaar de hand.
Kees gaat na hoeveel handen
de rest schudt. Het valt hem
op, dat geen twee personen
hetzelfde
aantal
handen
heeft geschud.
De vraag: Hoeveel
heeft Bas geschud?

handen

Lieve Sunny
Ik kan het me nog goed
herinneren, ik studeerde nog
maar net en mijn studievereniging vierde een lustrum!
Dat was leuk, een gave week
vol met activiteiten! Overal
deed ik aan mee, want een
lustrum vier je immers maar
eens in de vijf jaar, dus
zoiets zou ik nooit meer
meemaken
tijdens
mijn
studententijd.
Maar
nu
blijkt
er
al
weer
zo'n
lustrum te zijn, hoe kan dat
nou? Moet ik nou weer overal
aan mee gaan doen, of wordt
het tijd om afscheid te
nemen van mooie studievereniging? Ik ben in de war.
A.C. Tieveling

Beste ouwe lul,
Wees
niet
bang,
zonder
helden
als
jij
is
het
lustrum
natuurlijk
geen
lustrum. Zonder sterke verhalen van vroeger mist er
gewoon te veel. Daarom is
het nu jouw taak om er voor
te zorgen dat de kersverse
leden alle mooie verhalen
van vroeger te horen te
krijgen. Jij weet als de
beste dat elke activiteit
geweldig is. Geniet er net
zo hard van als de vorige
keer en veel succes met de
laatste
loodjes
van
je
studie.
Liefs Sunny

Quizzz
1) Wanneer was de eerste
borrel der ETSV Scintilla en
wanneer was de eerste in de
Tombe?
bonus: Welke themaborrel mag
in
dit
lustrumjaar
niet
ontbreken?

2) Hoe heette de voorganger
van de SUN en wanneer is
deze SUN voor het eerst
uitgegeven.
a) SNR
b) bestuursnieuws
c) nieuwsbrief
d) STUT

Mooie verhalen…
geschreven door Coen Bresser,
voorzitter lustrumcommissie 2000

Iedereen houdt van mooie
verhalen. Meestal gaan deze
verhalen over successen. Het
is namelijk moeilijker om
verhalen
over
falen
enthousiast over te brengen.
Geschiedenis is ook een set
verhalen en aangezien het
best leuk is om het door te
lezen kun je er vanuit gaan
dat
er
alleen
maar
de
verhalen van de winnaars in
staan. Alleen deze verhalen
blijven over. In klaverjastermen: wie schrijft, die
blijft.
Wie nu in het SUN archief
duikt ziet dat er alleen
maar
mooie
verhalen
in
staan. De enige conclusie
die hier uit te trekken
valt, is dat Scintilla een
aaneenschakeling
van
successen voortbrengt. Geniet
dus van het lustrum, zorg
voor
mooie
verhalen
en
schroom niet om ze via je
favoriete
medium
aan
de
wereld kenbaar te maken!

Wist Je Dat
- Olaf de camera hanteert?
- de bus voor het kamp om
half negen zal vertrekken?
- de Solutra in quarantaine
staat?
- dit de zonneauto van het
team uit Enschede is?

Stuur je antwoord via de email naar

Sunfoon

sun@cintila.utwente.nl

"Welkom bij Telfort! Toets
gratis *100# voor de hoogte
van uw beltegoed. Kijk voor
meer info over de diensten
van Telfort op telfort.nl"

of SMS naar de SUNfoon (0626950077)!

Ook iets te melden? SMS je
Wistjedatje/vraag/mening/
probleem naar de SUNFOON
(06-26950077),
mailen
mag
ook naar:
sun@scintilla.utwente.nl

STORES Lustrumactie
Zoals de oplettende lezers
ook uit de strip kunnen
opmaken: de STORES heeft
Lustrumgoodies!
Ter
gelegenheid
van
het
lustrum
kunnen
alle
Scintilla
leden
vanaf
vandaag
een
gratis
lustrumgadget ophalen bij de
STORES. Dit kan tijdens de
normale
verkoopuren.
Dus
vergeet niet om deze week
nog even bij je favoriete
winkel langs te gaan om je
gadget
in
ontvangst
te
nemen!

SUN says
Wat wel en niet te doen bij
brakheid!
−

ga niet duiken, ook al
ziet dat water er nog zo
verkoelend uit!

−

als de verleiding niet
te weerstaan is, zet dan
wel je bril af!

−

leef in slowmotion!

−

begin je dag met een
biertje!

−

en daarna een eitje...

−

negeer het commando: "In
de Kan" als je je pul
water aan het
leegdrinken bent!

−

kijk niet in de zon,
maar in de SUN!
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