Redactioneel
Aan
het
eind
van
deze
twee
vermoeiende tentamenweken tijd voor
een gezellige borrel! Op naar het
nieuwe
kwartiel;
nieuwe
ronde,
nieuwe vakken en oude herkansingen.
Een kwartiel waarin iedereen weer
meer dan 15 ECTS probeert te halen
om zo de vertraging weer in te
halen! Maar deze SUN gaat niet over
tentamens of vakken. We gaan geen
oude koeien uit de sloot halen. Of
misschien juist wel?!
Want ons oudste redactielid, een
ouwe-lul, een zoveelste jaars is
afgestudeerd!
(toch?)
Geen
tentamens meer! Geen verplichte
projecten of practica meer. Alles
is nu facultatief; bank hangen,
whiskey
drinken,
DVD's
kijken,
Harry
Potter
lezen,
spelletjes
spelen etc. etc. Tenminste, zolang
meneer
nog
burger
is,
want
uiteraard wordt er gesolliciteerd.
Daarom wensen wij Tom veel succes
met
zijn
sollicitaties
en/of
ontspannende
activiteiten!
Wij
zouden zo zeggen: Proost! Op de
Koningin, op Scintilla (& Tom)!.

competentietraining bij de Union te
gaan volgen, ik heb gehoord dat ze
deze tegenwoordig ook aan oudbestuurders willen geven? Ik weet
echt niet meer wat ik moet doen!
Beste oud-bestuurder,
Wij gaan er even van uit dat je
actief
naast
je
studie
bent
geweest, getuige je kennis van de
SU. Dus die extra jaren 'studeren'
zijn je vergeven. Het is nu zaak om
zoveel mogelijk te gaan netwerken
om zodoende snel een goede baan te
vinden. Je moet natuurlijk wel gaan
zorgen voor een stabiel inkomen om
Held te kunnen onderhouden. Dus
veel solliciteren en ga nog eens
mee
met
een
excursie.
Je
lidmaatschap van Scintilla loopt
toch
pas
het
einde
van
het
collegejaar
af
en
ook
voor
donateurs wordt wel en uitzondering
gemaakt. Behalve solliciteren kan
je ook netwerken in de Tombe, dus
als je maar genoeg bier uitdeelt,
komt er vast wel een goede ingeving
voor de toekomst langs.

Recept van de Week
Biertje? Of is één NU al te veel?
Dan wordt het misschien tijd voor
om een bodempje te creëren, tijd
voor een traktatie dus... Wacht dat
je van bier?
Benodigdheden:
- Doorzichtige plastic glazen
- Grote
hoeveelheid
overgebleven
Chipito zakjes uit de SK
- Vuilniszak popcorn meuk
Uitleg:
Gooi het 'glas' bijna tot de rand
vol
met
chipitos.
Vul
het
vervolgens af met twee vingers
popcorn. Inpakken met folie en
trakteren in de Tombe! Klaar is
Ke... Tom

Liefs, Sunny

Agenda
3 feb Afstuderen TomL + VriMiBo
6 feb Lasergamen
7 feb Midwinterborrel
8 feb Lezing:
(Philips)

High

Definition

TV
.

10 feb Afstuderen Barry + VriMiBo
14
feb
Excursie
Valentijnsdag

Astron

+

Puuzel

18 feb Ouderdag

Curriculumrace

2 mrt EWI-trip Praag

De Universiteit Twente houdt een
curriculumrace. In dit spel wordt
er elke ronde een student van
jaargang
'98
losgelaten
die
vervolgens begint aan de studie
Elektrotechniek.
Uiteindelijk
studeert de student af bij de
leerstoel SAS, BIOS of CE, ieder
met evenveel kans. Van te voren
zetten de hoogleraren in op een
leerstoel, hebben ze het goed dan
krijgen
ze
het
dubbele
bedrag
terug. Hebben ze het fout, dan
krijgen ze niks.

21 mrt Excursie Oc

Lieve Sunny
Lieve Sunny,
Lang, lang, lang geleden begon ik
met mijn studie Elektrotechniek. Ik
had een ideaalbeeld dat ik netjes
na vijf jaar zou afstuderen en dat
ik dan een goedverdienende baan zou
gaan
vinden.
Echter,
nu
ik
afgestudeerd ben, blijkt het leven
helemaal niet zo gemakkelijk. Hoe
moet dat nu? Ik ben nu geen student
meer en ik heb ook niet mijn ideale
baan kunnen vinden. Moet ik mij nu
in gaan schrijven bij het CWI? Moet
ik in een call-center gaan werken?
Of
moet
ik
postpakketjes
gaan
bezorgen?
Of
is
het
eerder
verstandig
om
een

TomL vs Sunny
Sunny over het spel Jenga: "Het is
een toren"
TomL: "Het is geen toren"
Sunny:
"Je
moet
verbeeldingsvermogen gebruiken"

je

TomL: "Dan is het een lekker wijf!"

Zullen de hoogleraren binnenkort
faillissement voor hun leerstoel
moeten aanvragen of is er een
tactiek te bedenken waarmee ze
zeker winst kunnen maken?
Het goede en/of meest originele
antwoord wint de gratis meter bier!
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