Redactioneel
Voor je ligt de derde Lustrum
editie van het tweekelijks blad
de SUN. Deze SUN staat compleet
in het teken van het 8e Lustrum
der E.T.S.V. Scintilla. In deze
SUN geeft het bestuur een visie
over
het
afgelopen
Lustrum
Kamp, zal het een en ander
rechtgezet
worden
over
de
burgerlijkheids
test.
Natuurlijk
weer
een
nieuwe
Quizzz, de antwoorden op de
Quizzz's
kunnen
nog
steeds
ingeleverd worden via de mail,
sun@scintilla.utwente.nl of via
een SMSje naar de SUNfoon, 0626950077.
Voor
iedereen
die
vanavond
gezellig mee gaat naar het
LustrumFeest
hebben
we
een
lijst met verschillende daghappen in Enschede geplaatst.
In de "Lieve Sunny" zal Sunny
nog eens uitleggen hoe het nou
zit met eieren en kippen. Heb
je zelf vragen of problemen of
gewoon iets te melden aan de
SUN? Mail de SUN of sms naar de
SUNfoon!

Quizzz
Nieuwe Quizzz vragen! Dit zijn
de zesde en zevende Quizzz
vraag, in de SUN van 06-09-05,
09-09-05 en 11-09-05 staan ook
Quizzz's. De antwoorden op al
deze
Quizzz
vragen
kun
je
inleveren bij de SUN redactie.
Dit
kan via mail, sms of
schriftelijk!(Uiterste
inlever
datum,
eind september 2005)
Degene met de meeste goede
antwoorden zal worden beloond
op de eerste Scintilla VriMiBo
na
het
lustrum
(14-10-05)!
Hier weer twee vragen. Even
voor mensen die niet het begrip
lecoschap niet kennen, het bestuur kent de functie ledencoördinator, leco afgekort.
6)Welke commissie had de meeste
tijd
nodig
om
opgezet
te
worden?
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Lustrum commissie
STORES
Shintabi (src)
SUN
SOT
SCALA
Ouderdag

7)Hoe oud is het Lecoschap?

Lustrum Kamp
geschreven door Hubert Flisijn,
secretaris der E.T.S.V. Scintilla

Als
bestuurslid
word
ik
gevraagd om iets te schrijven
over het afgelopen lustrumkamp,
waarschijnlijk
omdat
de
redactie van de SUN zelf te
druk is om het te schrijven.
Immers zo'n 86% van de SUNcommissie was zelf aanwezig op
het lustrumkamp.
Goed, nu over het kamp. Het
kamp begon met een busreis(je)
naar de kampeerboerderij van
Haaksbergen. Wat meteen opviel,
waren
de
paarden
die
daar
stonden.
Het
bleek
dat
we
terecht waren gekomen op een
manege. Voor zo'n beetje alle
deelnemers begon het kamp met
een
speurtocht, die volgens
enkele
klagende personen te
lang
was.
Het
bestuur
was
echter nog gezellig aan het
dineren met de kandi's van ETV.
Personen
die
willen
weten
hoeveel vlees er precies over
was, wil ik graag verzoeken om
zich te wenden tot het bestuur.
De kandi's van ETV waren er
stellig van overtuigd dat ze te
weinig
hadden
gedronken
en
wilden dus langskomen op de
kampeerboerderij. En zo gezegd
zo
gedaan:
de
Delftenaren
kwamen
inderdaad
langs
om
enkele
biertjes te drinken.
Nadat ETV was vertrokken, kwam
de rest van de deelnemers pas
terug
van
de
loodzware
speurtocht.
In de rest van de avond werd
uiteraard genoten van champagne
(die
over
was
van
de
lustrumreceptie) en van bier.
De
volgende
dag
werden
we
gewekt
door
een
of
andere
pompunit, die lek bleek te
zijn. De kampcommissie heeft
dus geen moeite hoeven doen om
iedereen rond 11 uur uit bed te
halen.
Na
de
lunch
mochten
we
deelnemen
aan
een
heuze
survivaltocht,
waarbij
twee
teams tegen elkaar streden. De
zeep liep bij je broek naar
beneden, gemengd met wat modder
en water. Dat het nog niet was
afgelopen, werd nog bevestigd
door
het
waterspektakel.
Hierbij was het de bedoeling om
elkaar
te
'kleuren'
met

bekertjes gekleurd water. De
bekertjes werden snel buiten
gebruik genomen, toen men door
had dat je ook een hele emmer
op iemand kunt gooien.
Na
de
survivalspelletjes
mochten
we
relaxen
in
het
zwembad. Daar werd meteen een
nieuwe
sport
beoefend:
menselijke-toren-bouwen in het
water.
De badjuffrouw moest
even in het boekje opzoeken of
dergelijk
vertier
in
het
zwembad toegestaan was, maar ze
durfde er waarschijnlijk ook
niets van te zeggen.
Na de overheerlijke barbecue
was het tijd voor de cantus,
welke drie helften kende. Al
met al een geslaagd en gezellig
weekend, dat voor dit lustrum
een
perfect
openingsweekend
was!

Lustrum feest
Allereerst iedereen van harte
gefeliciteerd met de verjaardag
van E.T.S.V. Scintilla. In deze
week vol met festiviteiten mag
natuurlijk ook een groot feest
niet ontbreken. Wij van de
LustrumFeestCommissie
hebben
onze uiterste best gedaan om
voor jullie een mooi feest te
organiseren.
Vanavond,
13
september, zal het feest met
het
thema
OUT
OF
SPACE
plaatsvinden in de Nieuwmarkt
in Enschede alwaar vanaf 23:00
uur het feestgedruis losbarst.
Voor degenen die zich niet
hebben
aangemeld
via
de
lustrumshop zal de entree € 2,bedragen. Iedereen krijgt bij
binnenkomst
een
gratis
raketijsje, zolang de voorraad
strekt. Kom dus vanavond en
neem
al
je
vrienden
en
VRIENDINNEN mee.

Sympo Commissie
geschreven door Vincent den Ouden,
Voorzitter ‘Security On The Edge’

Het ochtendgedeelte zit er weer
op.
Na
veel
interessante
lezingen
over
onder
andere
gezichtsbeveiliging,
elektromagnetische
veiligheid
en defensie is het nu tijd voor
een welverdiende lunch en de
daarbij horende SUN. Zorg goed
uitgerust te zijn, want het
middagprogramma biedt nog vele
leuke
onderwerpen,
zoals

spoorbeveiliging,
computerbeveiliging
en
kwantumbeveiliging. Veel leesplezier
met deze SUN en laat de rest
van de dag een SUN-ige dag
zijn.

Lieve Sunny
Faler als ik ben, heb ik niet
deelgenomen aan het lustrumkamp
:S
Maar toch voel ik me een beetje
gaar om een of (en vooral)
andere reden en lees ik in een
in de SK rondslingerende SUN
dat eieren uit scharreldieren
komen.
Maar
hoe zit het dan
scharrelvarkens?
Leggen
tegenwoordig
dan
ook
eieren???

met
die
al

Lodewijk B.
Beste Lodewijk,
Hoe gaar je je ook voelt, jij
zou als Brabander toch beter
moeten weten. Varkens leggen
geen eieren. Kippen wel en dat
stond ook heel duidelijk in
mijn antwoord. Maar voor de
zekerheid nog maar een beetje
extra uitleg dan:
Kippen
leggen
eieren,
uit
eieren komen kippen. Varkens
zijn geen kippen en leggen geen
eieren, maar biggen. Die zijn
ongeveer even groot, maar roze
en niet bruin of wit. Er zijn
ook wel overeenkomsten hoor,
verse eieren zinken in water en
verse biggen natuurlijk ook.
Een
duidelijk
verschil
is
echter dat oude eieren blijven
drijven, terwijl oude biggen
alleen
maar
harder
zinken.
Biggen
hebben
een
(krul)staartje, eieren hebben geen
staartje. Wanneer je in een ei
knijpt krijg je vieze handen,
bij een big pijn aan je oren.
Hopelijk
is
hiermee
verwarring de wereld uit,
Liefs Sunny

alle

Wist je dat
- sommige mensen moeite hadden
met het platteland?
zij de lucht niet meer
aankonden?
- zij toch het kamp hebben
overleefd?
- de rest het een geslaagd kamp
vond?
- iedereen die niet mee was dus
echt wat gemist heeft?
zij
stukjes
kamp
kunnen
teruglezen in de SUN's?
- dit al de vierde lustrumSUN
is?
- van de puuzels nog maar
eentje is opgelost?
- de andere oplossingen tot en
met
17-9
ingeleverd
kunnen
worden?
- het winnen van de Quizzz ook
wat oplevert?
- dat dit nog een verrassing
is?
- je ideeen kunt inleveren op
de SUNfoon (06-26950077)?
als
je
via
de
SUNfoon
antwoorden inlevert, je wel je
naam er bij moet zetten?
- de burgerlijkheids test even
gecorrigeerd moet worden?
- Olaf namelijk niet 14, maar 5
of 6 als score had?
- de SUN vindt dat hij 7 punten
als score heeft?
- Daan nog steeds een zwerver
is?
- Evert goed gootstenen kan
dicht tapen?

Sun Says
Security
is
the
mother
of
danger and the grandmother of
destruction. - Thomas Fuller
Security is mostly a superstition. It does not exist in
nature.... Life is either a
daring adventure or nothing. Helen Keller

There is no security in life,
only opportunity. - Mark Twain

Daghap
Atrium
- Kibbeling
óf
Kalkoenfilet
met roergebakken groentes en
gebakken aardappelen
Café Crash
- Gegrilde
entrecote
met
gebakken champignons, frites
en een tomatensalade
-

Vegetarisch:
Groentenstoofpotje met friet
en tomatensalade

De Kater
- Crèmesoep
met
bosui
en
crouton’s
Italiaans
kabeljauwfileetje
met
een
tomatensaus,
courgette
en
knoflookbrood
Gezellig Café de Geus
- gamba-spiesjes
met
kruidenboter en stokbrood
Sam Sam
- Shaslick met
en salade
-

vlaamse

friet

Vegetarisch: Tofuspiesje met
vlaamse friet en salade

Beiaard
- Picata
Milanesa,
gebakken
aardappels
en
een
tomaten/olijvensalade
Aspen Valley
- Pizza Bravo
De Fusting
- Cordon
bleu,rauwkost,frites
of gebakken aardappelen
Holland Casino
- In de brasserie van het
casino kan genoten worden
van
een
soepje
en
een
hoofdgerecht.
Pinoccio
-

Hawai Pizza (5 Euro)
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