Redactioneel
De laatste SUN van dit heel
gezellige lustrumkamp. De dag
dat iedereen weer naar huis
gaat, eindelijk weer in zijn
eigen bed kan slapen! Eerst
lekker uitslapen, ontbijten,
schoonmaken en dan met zijn
allen weer met de bus naar
huis! Deze laatste SUN van
dit weekend zal stil staan
bij de laatste belevenissen
van dit kamp, onze nieuwste
redactielid
vertelt
zijn
indruk van de BBQ, daarnaast
een "Lieve Sunny" over de erg
gemiste
eitjes
van
dit
weekend. Het stukje van de
lustrumcommissie, wat eerder
niet geplaatst kon worden,
is,
met
behulp
van
alle
nieuwe technieken, deze keer
wel geplaatst! Onze, tijdens
dit
kamp,
missende
redactielid
heeft
een
burgerlijkheidtest gemaakt en
natuurlijk genoeg leuke “Wist
je
dat”
over
onze
kampgangers!
De
eerste
volgende SUN zal uitgebracht
worden tijdens de lunch van
het symposium. Ben je daar
niet bij, check dan onze site
een keer!

Lustrum Commissie
geschreven door Kees Verhaar,
voorzitter lustrumcommissie

Zo zeg, de lustrumweek is nog
maar net begonnen en nu al
staat
het
zweet
op
mijn
voorhoofd. Het leven van een
lustrumcommissielid gaat niet
over rozen, zullen we maar
zeggen. Ik schrijf dit stukje
nu op vrijdagmiddag, ik verwacht namelijk tijdens het
kamp daar niet veel tijd voor
te hebben. Over het kamp
gesproken: ik ben benieuwd
wat er van gaat worden. Ik
heb allerlei wilde verhalen
gehoord over survivaltochten
door de Twentse bossen en
mensen die menen dat ze daar
minstens een set met grote
scherpe zwaarden voor nodig
hebben. Tegen de tijd dat dit
gepubliceerd
wordt
is
het
allemaal allang voorbij, maar

voorlopig zit iedereen nog in
een diepe spanning.
Ik hoef deze ruimte natuurlijk helemaal niet meer te
gebruiken om te vertellen hoe
cool de rest van de lustrumweek wordt, met het symposium, het feest, de excursies, de SJaCo-borrel, de
viridag
en
het
afsluitend
diner, dus dat doe ik dan ook
maar niet.

bedrijven, zodat je nog later
aan
burgerlijkheid
kunt
beginnen. Het is helaas toch
onoverkomelijk,
en
soms
sluipt
het
in
je
even,
terwijl je het niet merkt.
Daarom is hier een test. Vul
voor alle regels "ja of nee"
in. een ja is 1 punt, een nee
is nul punten.
1. Je werkt x dagen per week
(X=4)

Rest mij nog om iedereen een
ontzettend
gave
week
te
wensen! Ook wil ik graag
vanaf
hier
alvast
alle
lustrumcommissies
bedanken
voor hun inzet om deze week
tot de mooiste van het jaar
te maken!

2. Je begint dagelijks om y
uur met werken (y=9)

Lieve Sunny

6. Je doet 1 keer per week
aan aquajogging, fitness of
yoga

Ik kom uit de randstad en
weet dus niet waar eieren
vandaan komen. Ik hoorde dat
ze misschien uit paarden komen, klopt dit?
Verwarde Stadjer.
Beste onwetende,
Stel
dat
paarden
eieren
zouden leggen, waarom is dit
kamp dan zo eierloos? Sorry
stadjer, maar paarden kunnen
geen
eieren
leggen.
Een
kleine hint, je hebt misschien
ooit
gehoord
van
scharreleieren,
deze
komen
uit scharreldieren. Ooit van
scharrelpaarden gehoord? Nee,
eieren komen uit kippen! Misschien zou iemand dat ook in
het
inwerkstuk
van
de
lustrumkampcommissie
kunnen
zetten? Dan zijn we over vijf
jaar niet zo eierloos....
Liefs Sunny.

3. Je stopt dagelijks
uur met werken (z=16)

om

z

4. Je hebt een eigen voordeur
5. Je hebt een eigen tuin of
een balkon met bloembakken

7. Je doet 1 keer per week
een
lees-clubje,
gespreksgroep
of
buurtverenigingvergadering
8. Je woont samen met 1
persoon, je slaapt altijd in
1 bed
9. Je bent al heel lang samen
met de persoon uit regel 8
10. Echt heel heel lang!
11. Er is een taakverdeling
als het gaat om de grijze bak
12. Als de wc niet gebruikt
wordt, is de wc-bril omlaag
13. Feestjes zijn meestal bij
familie of bij buren
14. Tijdens feestjes drink je
veelal koffie
Score: 0~1: Overweeg eens om
te gaan studeren

(Deze Lieve Sunny is ingestuurd
via de SUNfoon!)

Score: 2~4: Studie is leuk,
zonde dat de studie maar 5
jaar duurt.

Burgelijkheid

Score: 5~8: Pas op, je gaat
al bijna op stage of je zit
onder de plak

Burgerlijkheid, wat is dat?
Het is een van de onderdelen
waar je als student geen zin
in
hebt:
het
is
saai,
eentonig, het duurt lang. Het
is een van de redenen om
student-activisme
te
gaan

Score: 9~13: Te laat, je was
verliefd, je raakte verloofd,
je bent verloren!
Score: 14: Hoi Olaf!

;-)

in deze moderne tijd
zou kunnen vinden.

Quizzz
Dit
keer
geen
ingewikkeld
gereken meer met ladders. We
gaan weer verder met onze
quiz
vragen
over
de
geschiedenis van Scintilla.
Antwoorden
kunnen
worden
gemaild
naar
sun@scintilla.utwente.nl
of
ge-SMS-t naar de SUNfoon op
06-26950077. Dit keer hebben
we een multiple choice vraag
en een openvraag.
1) Redenen waarom medewerkers
ook lid mogen worden van
Scintilla
a.
vakgroepinformatie
voor
studenten kan via Scintilla
georganiseerd worden.
b. voor medewerkers
de mogelijkheid om
gaan op excursies

bestaat
mee te

c.
de
Scintilla
borrels
kunnen
als
een
sociale
ontmoetingsgelegenheid
gaan
fungeren.
d.
onder
de
medewerkers
bestaan
vaak
goede
ideeën
voor excursies
e. bij de medewerkers bestaat
vaak een beter contact met
het
bedrijfsleven
dan
bij
studenten, dit is belangrijk
bij het organiseren van de
lezingen,
excursies
en
dergelijke.

2) In de beginjaren werd er
door
Scintilla
een
zgn.
elektronische
vossenjacht
georganiseerd. Hoe ging dat
in zijn werk?
bonus: nu zou zoiets door de
scala
kunnen
worden
georganiseerd,
maar
is
misschien niet van deze tijd.
Bedenk
een
leuke
ELgerelateerde activiteit die

plaats

Danny
koeien?

SUNfoon
Ook iets te melden? SMS je
Wistjedatje/vraag/mening/
probleem naar de SUNFOON (0626950077), mailen mag ook naar:
sun@scintilla.utwente.nl

Het is rustig tijdens het
barbeknoeien. Of de KampCo
heeft zijn werk goed gedaan
of de slager & Henri. Of is
het het feit dat we een
nieuwe hobby hebben? Houden
we
allemaal
ineens
van
puzzeleuh? We kunnen het in
ieder
geval
niet,
de
oplossing van de ladders is
op moment van schrijven nog
steeds
niet
binnen.
Dat
betekent dat de Borrel het
dus ook rustig heeft, geen
meters te tappen, maar ook
geen dorstige puzzelaars aan
de mobitap. Misschien is het
maar goed ook, want de cantus
staat in het verschiet. Je
weet wel, de oorzaak van dat
gebonk in je kop vanmorgen en
nee dat is dus niet het
Monster van de Brammelhoeve.

Wist je datje
daarom

daarvoor
inschrijflijst
geldt?
de
rumoerige

nu

Versatel

naar

de
naar

met

dit
hem
aanstond?

blijkbaar

- de borrel
gaat slapen?

veel

te

erg
vroeg
nog

- Danny praat in zijn slaap?

Rustig en Rap ja!?

- we
gaan?

heeft

- de laatste klanten
helemaal niet zat waren?

Tijdens de BBQ

naar

sjans

- hij vond dat ze erg dikke
tieten had?
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- de excursie
niet doorgaat?

geslaagd was?

Tele2

huidige
Versatel

cantus,
ondanks
derdejaars,
toch

- de pomp wel erg vervelend
was?
wij
Henri
dankbaar zijn?
onze
gebreid?

daarom

redactie

- zijn naam
pagina staat?

heel

is

onder

uit-

aan

- de wodka van de
compleet opgekomen is?

de

senaat

- dit te merken was?
- de kampcommissie
kan schoonmaken?
- wij al die
gaan missen?

erg

goed

vliegen

niet

nog
steeds
inzendingen
op
de
willen hebben?

graag
SUNfoon

- wij Emile dankbaar
voor zijn laptop?

zijn

SUN says
geschreven door Wouter
Groothedde, voormalig SUNredactielid &
lustrumkampcommissie 2000

Copy
blijft
puntje.

een

In ieder geval veel
tijdens het lustrum!

lastig
plezier
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