Uitgeroepen tot het beste universiteitsblad van Enschede, op 7 april 2017

Redactioneel

Op deze sunnige vrijdagmiddag
staat er weer een hoop te gebeuren.
Natuurlijk is het tijd om de week af
te sluiten en om vooruit te kijken
naar het weekend en komende week.
Echter, is vandaag ook een heel speciale dag, namelijk de BorrELreunie.
Een dag om verder terug te kijken
dan alleen afgelopen week. Voor
sommige mensen een dag om terug
te kijken naar hun studententijd,
om zich heel eventjes weer terug te
wanen in een lang verloren verleden.
Voor anderen is het nog het heden.
Een moment waarop generaties bij
elkaar komen. Generaties die verschillen, maar toch door elkaar en
door de BorrEL verbonden worden.
Lang verloren tijden worden herleefd vanmiddag. Het burgerschap
wordt heel eventjes op pauze gezet,
de grijze haren even vergeten en de
zorgen komen morgen weer. Eventueel samen met de hoofdpijn. Maar
ook voor iedereen die niets met de
BorrELreunie te schaften heeft, mag
dit hopelijk een mooie vrijdagmiddag worden. Geniet in ieder geval
nog even van de SUN, leef je uit op
de puzzel en leef mee met het huidige probleem dat Sunny maar weer
dapper probeert op te lossen. Alvast
een heel fijn weekend!
Proost!

Lieve Sunny,

Ik loop de laatste tijd tegen een
groot probleem aan. In die fijne
projectruimte genaamd de Welp-

zaal is elke dag heerlijke muziek te
horen over allerlei versterkers, maar
is helaas geen ruimte. Met allerlei
elektrotechnische projecten gaande,
en naar mijn weten ook enkele
projecten van het creatievere type zit
deze mooie ruimte vaak tot de nok
toe gevuld. Nu ben ik een fanatiek
borrelaar en zie ik hier een probleem
ontstaan. Het is altijd een plezier
om zo veel mogelijk mensen mee te
nemen naar de borrelruimte, meer
zielen is meer vreugd, maar ik vrees
dat de ruimte niet is gebouwd op
zo veel mensen. Hoe kan ik al deze
mensen zo efficient mogelijk in de
borrelruimte passen?
Met vriendelijke groet,
Borrelfanatiekeling

Lieve Borrelfanatiekeling,

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!
Dus neem vooral zoveel mogelijk
mensen mee naar de borrel. Zoals u
als borrelfanatiekeling wel weet, kan
door de bijna oneindige voorraad
goudgele premiumpilsner, in combinatie met zeer getalenteerde tappers,
het bier rijkelijk blijven vloeien.
Wat betreft de indeling om zoveel
mogelijk mensen te laten passen:
hier kan het alom bekende tetris
als voorbeeld dienen. Een aantal
Scintillianen is hier dankzij de SKoscilloscoop, en vele uren soggen,
zeer ervaren in. Ik heb er dan ook
vertrouwen in dat dit helemaal goed
gaat komen!
Liefs Sunny.

Bier van de
Borrel

Deze vrijdag is er een speciale
VriMiBo. Speciaal omdat vandaag
ook de borrelreünie plaatsvind. Het
pils zal rijkelijk vloeien en de tap
zal nauwelijks dicht staan. En om
in deze stemming te blijven heb ik
eigenlijk maar één bieradvies wat
daar bij past: veel! Dus bestel nog
een metertje of 2 en zet uw keelgat
open!
Mocht u nou niet in een tankstemming zijn dan heb ik nog een ander
advies voor u: Zoals u wellicht heeft
opgemerkt is de lente weer begonnen, vandaar ook dat we vandaag
met dit lekkere weer in een donkere
borrelruimte staan. Om die lentesfeer helemaal af te maken kunt u
aan de bar vragen om een lekker
lentebokje. Zo brengen wij de zonnestraaltjes alsnog de ruimte in.
Drink smakelijk!

Weerbericht

Vandaag is het waarschijnlijk weer
warm en zonnig, net zoals de komende week, en het jaar erna. Zoals
je weet komt dit door het broeikaseffect. De opwarming van de aarde is
natuurlijk jouw schuld. Omdat jij het
niet kunt laten 20 minuten onder de
douche te staan hebben de ijsberen
straks geen grond meer onder hun
voeten. Gelukkig kun je er nu wat
aan doen! Vraag de tappers va-

navond om hun extra koude bier, en
help onze geliefde aarde af te koelen. Dan is het weer voorspellen voor
mij nog een uitdaging, en kun jij
weer gerust banken in de fik steken
in je achtertuin.

Van het bestuur

De trots van het bestuur is vandaag
groot, niet alleen is het vandaag de
borrelreunie, maar vandaag is er
in het flUTnieuws een artikel verschenen over het beste blad van de
UT. Met trots presenteren wij daarom vandaag: Het beste universiteitsblad van de UT. Met quotewaardige
opmerkingen als “het inleveren van
de puzzel” en “vrijgevig met de bonuspunten” kunnen wij met trots een
eindcijfer van een 9,0 presenteren.
Voor het volledige artikel verwijs ik
je door naar ‘flutnieuws.nl’.
Voor nu, geniet van deze borrel en
neem er nog één.
Dames en heren,
op de koningin, op Scintilla
Guus Frijters

Puuzle
Ieder jaar komen er
blockbusters uit,
met de beste acteurs
en actrices. Als jij
erachter kan komen
welke acteur met
welke actrice in
welk jaar in welke
film speelde én jij
je als eerste meldt
bij de borrel met de
goede oplossing,
verdien jij een
meter bier!
Natuurlijk geven we
je een aantal hints om je op weg te
helpen:
Hint 1: Harrison Opel speelde in
Life of Rapsbarry Pi, één jaar voordat Cameron Powerpoint te zien was
in Staar wars episode 17.
Hint 2: Ancilla schitterde in 2015.
Hint 3: Leonard diCaprisun speelde
zijn rol in het jaar voordat Harro Boter III op de schermen te zien was.
Hint 4: Benadryl Cabbagepatch en
Megafox speelden samen, maar niet

in het jaar voordat A night in the
Welpzaal werd uitgebracht.
Hint 5: Zowel Life of Rapsbarry Pi
als A night in the Welpzaal was in
een oneven jaar in de bioscoop te
bewonderen.
Hint 6: Arnout Zwartsenlegger
speelde een briljante rol in 2014.
Hint 7: Prat Bitt was niet te zien in
Pirates en zijn tegenspeelster was
niet Kristen Stewardess.
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