Redactioneel
Voor
iedereen
die
zijn
paraskevidekatriafobie overwonnen
heeft en vandaag toch zij bed
uitgekomen is, belooft dit een mooie
dag te worden met een VriMibo,
barbecue én een cantus! Tenzij je
lijdt aan fonofobie natuurlijk, dan is
zo’n cantus geen pretje. Of als je
glossofobie opspeelt tijdens het
voordragen van je pisgedichtje.
Gynefoben, daarentegen, hebben
weinig te vrezen. De barbecue
wordt
interessant:
slaan
de
bovinofoben het biefstukje over, of
dineren
ze
met
sadistisch
tevredenheid? Tegenwoordig is
iedereen wel ergens bang voor. In
Londen
zijn
ze
bang
voor
moonnazi’s. Daar hebben ze
luchtafweergeschut op de daken
van burgers geplaatst. Fijn voor
germanofoben hoor, maar hoe gaat
dat met de hoplofoben en hun angst
voor wapens? Bij het CERN hebben
ze het Higgs gevonden, maar die
aluhoedjes
met
hun
zwartegatenschijterij
zitten
nog
steeds met toegeknepen billetjes. Al
vermoed ik dat het meer latente
uitdeklauwenescalatofielen
zijn.
Gelukkig hebben wij bier, dat
overwint alle angsten. Proost!

Agenda
Na de vakantie is het tijd voor
29-31 aug Faculteitsintroductie (ook
wel: Opleidingskick-in)
4 sep Wissel-ALV - en als dat goed
gaat op
6 sep Constitutieborrel!
Verder
7 sep Vertrek SPOCK Lian Xi
9 sep Scintilla-dies (datum borrel nnb)
18 sep Excursie Urenco
4 okt Sollicitatietraining Moteq
24 okt Lunchlezing TE

29 nov Scinterklaasavond

Van het bestuur
Tja, hier staat dan wel 'Van het
bestuur' maar ze waren het
vergeten of iets dergelijks. Geen
probleem. Dan verzinnen we zelf
wel wat. Ze missen hun laatste kans
om als bestuur iets in de SUN te
schrijven en dat is natuurlijk een
puik voorbeeld van jammer maar
helaas. Erik, Peter en/of Rowan
zullen vast hun excuses wel
aanbieden
aan
ons,
de
SUNredactie, met een rondje. Want
waarom ben ik dit anders voor hen
aan het schrijven? Het voordeel is
dat we met de gastbijdrage van de
CCS een redelijk volle SUN hebben
en op deze manier kunnen we dit
stukje tenminste lekker kort houden.
Plaatjes zijn af en toe namelijk ook
wel leuk om in de SUN te zetten en
die gaan ten koste van de lettertjes.

Recept van de Tweek
Vlees
voor
de
culinair
uitgedaagden.
Ingrediënten voor 4 personen.
4 kipsaté
4 worstjes
4 hamburgers
4 karbonades
Kratje pils (of vers van de tap
natuurlijk!)

Steek de barbecue aan. Wacht tot
alle kolen gloeien. Leg een stuk
vlees op de barbecue. Neem een
slok bier. Draai het vlees. Herhaal
de laatste twee stappen tot je bier
op is. Het vlees is klaar. Als het
vlees zwart geworden is ben je een
laffe borrelaar. Variatietip: haal de
saté van het stokje en bak de
stukjes vlees één voor één. Ook
lekker met beugels.

Lieve Sunny
Ik loop al een tijdje rond bij mijn
studievereniging en heb al heel wat
meegemaakt
in
mijn
lange
studententijd. Gebouwen zijn van
naam veranderd en er zijn er wat
verdwenen en bijgekomen en de
studies op de UT kregen een
andere naam in de tijd dat ik hier
rondloop. En ergens beviel dit me
wel, buiten de spreekwoordelijke
collegebanken heb ik redelijk wat
kennis op kunnen doen over de
grote boze wereld van de mensen
die ik ook als oud en wijs
beschouwde,
en
tegenwoordig
probeer ik mijn kennis over te
brengen op de nieuwe schaapjes...
ehrm
excuses,
jongerejaarsstudenten, over deze
grote boze wereld. Ik kreeg het idee
dat men dit wilde aannemen omdat
men mij als een wijze oude man
ziet. Nu is het probleem dat er het
verhaal rondgaat dat er komend
collegejaar nog oudere studenten
gaan beginnen aan de studie hier.
Er schijnt zelfs iemand van 42
tussen te zitten! Hoe kan ik
volhouden dat ik degene ben die het
meeste levenservaring heeft van de
bachelorstudenten? Daar word ik
toch wel een beetje onzeker van...
Groetjes,
Overjarige Bachelorstudent

Lieve overjarige Bachelorstudent,
Wijsheid komt niet per sé met de
jaren, want wie zegt dat deze Neemt het glas in uw rechterhand!
mensen
dezelfde
ervaringen En drink het vooral rustig leeg, want
hebben opgedaan als jij? Bovendien u heeft nog een lange avond voor
hoef je je nog niet druk te maken de boeg. Wat? U komt alleen voor
waar je de kinderen laat als je gaat de BBQ en gaat niet naar de
VrMiBo'en met je medestudenten. Cantus? Drink dan maar stevig door
Want als je al 42 bent zou het tot u van mening bent veranderd.
kunnen zijn dat je toch moet je Als het wisselvallige weer het
oppassen dat je 18 jarige dochter er toelaat zingen, drinken en praten wij
niet vandoorgaat met een of andere vanavond, begeleid door een
ongeschoren studiegenoot die ook senaat uit de CCS, onder het
op de borrel rondloopt. Bovendien uitspansel van het O&O-plein tot de
hebben je studiegenoten al gehoord zon achter de horizon is verdwenen.
wat jouw ervaringen zijn die je hebt Zo niet, dan trekken we ons terug
opgedaan in de jungles van de het gebouw in voor een niet minder
Campus en Centraal- en Oost- fijn festijn.
Europa, en met een beetje mazzel Hulde aan de burgers en buitenlui
vragen ze nog of je de dingen nog die ons vanavond vergezellen. Jullie
een keer in historsch perspectief terugkomst
kan
een
mooie
kan plaatsen. En als je nog steeds bijspijkercursus vormen voor de
niet zeker genoeg van je zaak bent, huidige cantusgangers, die op hun
zorg ervoor dat je snel een diploma beurt volgend jaar de nieuwe
haalt en ga verder met de wereld lichting kunnen inwijden.
verkennen samen met anderen Wij komen bij u terug na de maaltijd
zodat de andere mensen ook de en gaan er iets moois van maken.
mogelijkheid krijgen om hun kennis Op de Koningin, op Scintilla!
over de grote boze wereld kunnen Uw Procantor
uitdragen. Zo eng is het nou ook
weer niet en kan ook best heel leuk
zijn. Proost!
FiekeH: Het ECP om de EL-man te
Liefs
begrijpen? Ik begrijp mezelf niet eens!
Sunny
Redactie: Jet, Loddie, Denick en Marco
E-SUN: sunmembers@scintilla.utwente.nl
Datum: vrijdag 13 juli 2012

Van de CCS

Puuzel
Een verfrissende meter bier is te
verdienen door de persoon die het
eerst met de goede oplossing komt
van het volgende woordzoekertje.
We zeggen lekker niet welke
woorden erin verstopt zijn. En ook
niet hoeveel. Wel dat ze zowel
horizontaal, verticaal, diagonaal als
achterstevoren/ondersteboven in de
puuzel kunnen zitten. Weet je welke
woorden het zijn? Haast je naar de
tap en geef het goede antwoord (het
juiste aantal goede woorden) aan
de BorrelKoning door! Succes!
SUNmembers hebben het laatste
woord, dus corresponderen over de
uitslag is totaal nutteloos.

Quote van de Tweek
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