Redactioneel
Als het goed is is iedereen 1 keer per
jaar jarig, hetgeenwelk een kleine
groep mensen (meestal familie) veel
plezier bezorgt. Vandaag zijn echter
650 mensen een beetje jarig: Scintilla
is namelijk 38 jaar geleden op een
ALV officieel in het leven geroepen.
Elk lid met verenigingsgevoel is
vandaag aardig tegen iedereen en kijkt
de hele dag al uit naar de presidentiële
speech (en natuurlijk de taart en het
bier). Dit alles vindt plaats op de
borrel waar je als het goed is nu
naartoe gaat of al bent!

Van de President
Waarde Leden, ik ben blij dat wij
deze heugelijke en memorabele dag in
de geschiedenis van de UTgemeenschap met elkander mogen
vieren. Wij hebben 38 schitterende
Verenigingsjaren achter ons waar
menig clubje aan zou willen tippen.
Hoewel het mooi en waardvol kan
zijn terug te blikken tijdens deze dies,
is de toekomst zeker zo belangrijk;
vergeet uw vorige biertje en
concentreert u zich op het volgende.
De volgende 9 september zal het
actievelingenlegioen
van
samenstelling zijn gewijzigd en zal
een nieuwe President hier met u
proosten, zoals ik hier nu met u mag
proosten; Op de koningin, op
Scintilla!

Lieve Sunny
Enkele maanden geleden werd ik door
de toenmalige president van onze
prachtige vereniging in verwarring
gebracht door de ondertekening "op
de koningin, op Scinittla". Het heeft
me toen enkele weken gekost om
erachter te komen wat deze beste man

precies bedoelde. Je moet weten dat ik
een bier- en taartliefhebber ben, dus ik
kijk elk jaar uit naar de Dies Natalis
van de studievereniging waar ik lid
van ben. Nu las ik afgelopen week op
een poster (gemaakt door de huidige
president) dat de studievereniging
Scinilla een diesborrel houdt, ik weet
echter
wederom
niet
welke
studievereniging
bedoeld
wordt.
Waarschijnlijk wordt het dus weer
alleen bierdrinken vanavond en
uitkijken naar de dies van de
vereniging waar ik wel van hou:
Scintilla.

vol te schrijven... (maar dat is
misschien meer iets voor in een
jaarboek?). Het is nu hoog tijd voor
een ouderwetse Ping, gevolgd door de
gebruikelijke ACK!

groeten V. Onk

Agenda
9

sep Dies!

16

sep Lezing Biometrie

16

sep Prinsjesdagborrel

17

sep 35e Cantus Scintillae

19

sep Vrimibo

25

sep Lasergame

14

okt Halloween-borrel

Beste V.,

16

okt Case-excursie Oce

Door alle drukte is het gebruikelijk
dat presidenten een groot deel van hun
geheugen kwijtraken als gevolg
gegevens- of bierconsumptie. Let dus
niet op posters en teksten die zij
maken, maar luister naar je hart (en
horloge) en besef dat 9 september wel
degelijk de verjaardag van Scintilla is!

27

okt ALV

Op de Koningin!
Op Scintilla! Deze traditionele proost
zal vandaag zeker te horen zijn in de
Tombe. Een oude traditie, waarvan
Scintilla er een heleboel heeft en
waarvan er ook steeds meer bijkomen.
Zo is er vandaag natuurlijk weer een
Dies-Borrel (was dat vroeger niet een
BBQ?) en is er volgende week de
Derden-dinsdag-borrel, inmiddels ook
een traditie te noemen. Andere
bekende tradities zijn natuurlijk het
halfjaarlijkse bestuitje en het jaarlijkse
actievelingenuitje. De SUN is
traditioneel een commissie die een
kritisch licht schijnt over de
gebeurtenissen binnen en buiten onze
vereniging en zo zijn er nog pagina's

Puuzel - Ook jarig vandaag?
Stel je hebt een groep mensen. Uit
hoeveel mensen moet die groep
minstens bestaan om er voor te zorgen
dat de kans dat twee van die mensen
op dezelfde dag jarig zijn, groter is
dan 1/2?

Sunny Cartoon

Redactie: Ralph M., Coen B., Steven S., Tom L., Harald P., Frits P., Maaike E.
datum: dinsdag 9 september 2003, nr. 1 jaargang 16, tweekelijkse uitgave
E-SUN: sunmembers@scintilla.utwente.nl

