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Intro

Helaas, het aardige weer was van korte duur. Vandaag
overheerst de bewolking en daar kan heel wat water uit

gaan vallen. De zon komt er nauwelijks door en het wordt
dan ook niet warmer dan 18 graden. En dat allemaal bij een

zwakke tot matige wind uit het zuiden. Desondanks best
geschikt weer voor een paar biertjes.
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2/ Intro

Het is een groep van de verkorte
opleiding; studenten die al een
leven op de HTS achter de rug
hebben en nu na een schakel-
cursus instromen in de master
van Elektrotechniek. Ze zijn dus
een stuk ouder dan andere intro-
gangers.
Dat leeftijdsverschil is merkbaar,
zeggen de Diving Ducks. “We
kunnen beter drinken; het
tempo ligt hoger en het gaat
harder”, zegt Inge, begeleider
van de groep. Ze heeft zich voor-

genomen deze week het beschei-
den aantal van negentig glazen
bier te nuttigen. Noem het een
ambitie. Met het glas dat deze
woensdagmiddag bij de Bunker
voor haar neus staat, is ze
precies op de helft. Ze bekijkt de
scorekaart waarop ze haar
gebruik turft met een goed-
keurende glimlach.
De leeftijd van de groep zorgt er
ook voor dat ze goed zijn in spel-
letjes. Gisteren bijvoorbeeld.
Toen moesten ze tijdens spel-
letjes op de faculteit proberen
een wildvreemde zolang moge-
lijk aan de telefoon te houden.
David: “Het was telefoonterreur.
We hebben dus Industria (stu-
dievereniging Bedrijfskunde,
red.) gebeld met het verhaal dat
ik bedrijfskunde wil gaan
studeren. Ze wisten niet wat ze
ermee aan moesten en schakel-
den me door naar het STU 
(onderwijs en studenten service
centrum, red.). Ik heb me daar
aangemeld onder de valse naam
David Jansen, en heb gezegd dat

ik bedrijfskunde wil studeren.
Binnenkort krijgt mijn buur-
vrouw het hele informatiepakket
in de bus.” David wil graag van
dit interview gebruik maken om
het leugentje uit de wereld te
helpen: “Beste STU en
Industria: David Jansen gaat
toch maar geen bedrijfskunde
studeren.” Succesvol was de tele-
foonterreur overigens wel. David
wist de telefoon 18,5 minuten in
gesprek te houden.
De Diving Ducks worden erg 
enthousiast van springkussens.
Ze kunnen hun geluk op, want
er zijn deze intro meer van die
dingen dan er ooit geweest zijn.
Rik legt uit wat er in de groep
gebeurt wanneer ze een kussen
in het vizier hebben: “We liggen
eerst ongeveer een halfuur
rustig in het gras. Op zeker
moment trekken we langzaam
onze schoenen uit en sluipen we
naar het kussen. Dan springen
we erin en gaan we helemaal
los.” Van de verstandige jongens
met een HTS-diploma is dan

niet veel meer te herkennen. Als
bezetenen laten ze zich gaan,
weet een groepsbegeleider.
De Ducks lijken een gelukkig 
gezelschap, maar haast onzicht-
baar is er veel leed. Neem
Ronald. Hij had zich verslapen,
het was maar een kwartiertje.
Toch moest hij volgens goede
studententraditie trakteren op
vlaai. “Ik ben bij Houwen’s op
het station een vlaai gaan kopen.
Ik vroeg om het in twaalf stuk-
ken te snijden. Onze groep
bestaat uit twaalf mensen.
Logisch. Toen ik aan het uitdelen
was, bleken er maar elf stukken
in de doos te zitten. Verkeerd 
gesneden. Ik heb dus zelf niks
gehad.” Zonder het te weten had
Ronald toch geluk. Enkele
meters bij hem vandaan staat
een kraam van Houwen’s Vlaai
die dagelijks voor de studenten
een kar met zeker 35 dozen met
vlaaien bezorgt.
De groep van Elektro is halver-
wege de week en in één missie
nog niet geslaagd. Dat is het 

afpakken van de dassen van het
toekomstig bestuur van studie-
vereniging Thor. De strategie is
simpel: bestuurslid lokken, ver-
volgens afzonderen van de groep
en dan bespringen. Voorts is het
zaak de das af te pakken en pas
weer terug te geven wanneer een
tegenprestatie is geleverd.
Wanneer het onderwerp ter
sprake komt, wandelt bij toeval
het nieuwe bestuur van Thor
langs. “Er zit daar een meisje op
het gras die jou heel graag wil
spreken ”, zegt Inge tegen een
aankomend bestuurslid. Hij
tuurt in de verte en besluit niet
te gaan kijken. “Mislukt”, zegt
Inge, “ze kennen de tactiek.”
Na het gesprek over zichzelf en
het eerste bier van de dag wacht
de Sangria-race bij de Bunker.
De Diving Ducks geven zich
weer helemaal; ze drinken als
mannen en rennen als 
bezetenen. Maar ze weten ook:
om de hoek staan de lucht-
kussens./.
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De Diving Ducks, heten ze.
Maar ach, wat doet het ertoe.

Je moet een naam hebben. Wat
de groep écht bindt, is dat de

leden altijd te laat komen. Hoe
het komt weet niemand, maar

deze groep van de faculteit
Elektrotechniek schuifelt altijd
na aanvangstijd binnen. En ze

kunnen beter drinken dan
andere introgangers, maar dat

komt door de leeftijd.

“We gaan los op een springkussen”

Diving Ducks
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De outfit van het eerste van Elektro

HHeett  zziijjnn  eerr  ddaann  wweell  ggeeeenn  eellff,,  mmaaaarr  vvooeettbbaalllleenn
kkaann  hheett  eeeerrssttee  vvaann  EElleekkttrroo  ((ggrrooeeppjjee  11))  aallss  ddee
bbeessttee..  TTeennmmiinnssttee,,  aallss  wwee  ddee  ggrroottee  mmoonndd  vvaann
ppaappaa  RRiicchhaarrdd  mmooeetteenn  ggeelloovveenn,,  ddiiee  bbeewweeeerrtt
ddaatt  eerr  aall  ggeewwoonnnneenn  eenn  ggeelliijjkkggeessppeeeelldd  iiss..  
PPaappaa’’ss  RRoobb  eenn  RRiicchhaarrdd  hheebbbbeenn  hhuunn  kkrroooosstt  oopp
ddee  wwooeennssddaaggoocchhtteenndd  nneettjjeess  aaaannggeekklleeeedd
vvoooorr  hheett  ssppoorrttttooeerrnnooooii,,  ddaatt  mmooeetteenn  wwee  zzee
nnaaggeevveenn..  KKeeuurriiggee  rrooddee  sshhiirrttjjeess  eenn  bbllaauuwwee
bbrrooeekkeenn,,  eenn  iieeddeerree  kkiiddddoo  eeeenn  rruuggnnuummmmeerr  uuiitt
ddee  rreeeekkss  ddeerr  nnaattuuuurrlliijjkkee  ggeettaalllleenn..  AAlllleeeenn
nnuummmmeerr  55  oonnttbbrreeeekktt  oopp  hheett  ssppoorrttttooeerrnnooooii..
““DDaatt  iiss  MMeehhmmeett,,  ddiiee  hheeeefftt  eeeerrddeerr  ddeezzee  wweeeekk
eeeenn  ssppiieerr  iinn  zziijjnn  bboorrsstt  vveerrrreekktt  eenn  kkaann  ddaaaarroomm

nniieett  aauuttoorriijjddeenn””,,  lleeggtt  RRoobb  uuiitt..  ““DDaatt  iiss
jjaammmmeerr,,  wwaanntt  hhiijj  wwaass  oonnzzee  ttooppssppiittss..””  ZZeellff
ddrraaggeenn  ddee  vvaaddeerrss  rruuggnnuummmmeerr  4488,,  eeeenn
ssuubbttiieellee  vveerrwwiijjzziinngg  nnaaaarr  hheett  4488ssttee  bbeessttuuuurr
vvaann  ssttuuddiieevveerreenniiggiinngg  TTHHOORR,,  wwaaaarr  zzee  vvoorriigg
jjaaaarr  iinn  zzaatteenn..
VVoollggeennss  RRiicchhaarrdd  iiss  ddee  uunniiffoorrmmiitteeiitt  hhuunn
ggeehheeiimmee  wwaappeenn  iinn  ddee  ssppoorrttiieevvee  ssttrriijjdd..  ““HHeett  iiss
eeeenn  ssoooorrtt  ppssyycchhoollooggiisscchhee  oooorrllooggssvvooeerriinngg..
WWee  kkwwaammeenn  ddaaaarrssttrraakkss  hheett  vveelldd  oopp  eenn  bbiijj  ddee
tteeggeennssttaannddeerr  rreennddeenn  eerr  aall  ddrriiee  vvaann  hheett  vveelldd
aaff..””

FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

OOff  JJooeepp  ddee  kkoommeennddee  jjaarreenn  aaaann  ssttuuddeerreenn
ttooeekkoommtt,,  vvaalltt  iinnmmiiddddeellss  ttee  bbeettwwiijjffeelleenn..
NNooeemmddee  hhiijj  ggiisstteerreenn  aall  eeeenn  rriittss  ssppoorrtteenn  ddiiee  hhiijj
iinn  EEiinnddhhoovveenn  wwiill  ggaaaann  bbeeooeeffeenneenn,,  vvaannddaaaagg
llaaaatt  hhiijj  wweetteenn  mmiisssscchhiieenn  ooookk  lliidd  ttee  wwoorrddeenn
vvaann  ggeezzeelllliigghheeiiddssvveerreenniiggiinngg  SSSSRREE  eenn  iinn  ddee  
PP--rraaaadd  vvaann  IInndduussttrriiaa  ttee  wwiilllleenn  ggaaaann..  BBiijj  SSSSRREE
vvoonndd  hhiijj  hheett  mmeetteeeenn  ggeezzeelllliigg..  ““WWee  zziijjnn  ggiisstteerr--
aavvoonndd  bbiijj  hheett  EESSCC  ggeewweeeesstt..  MMaaaarr  hheett  ccoorrppss  iiss
zzoo……ccoorrppss,,  nniieett  eecchhtt  iieettss  vvoooorr  mmiijj..””  
QQuuaa  ggeezzeelllliigghheeiidd  eenn  ffeeeesstteenn  iiss  JJooeepp  hheelleemmaaaall
ggooeeddggeekkeeuurrdd  ddoooorr  zziijjnn  iinnttrroommaammaa::  ““HHiijj  iiss  
ggiisstteerraavvoonndd  hheett  llaannggsstt  mmeeee  ddoooorrggeeggaaaann,,  wwaatt
nnaattuuuurrlliijjkk  hheeeell  ggooeedd  iiss..  HHeellaaaass  ssttoonndd  ddaaaarr  
tteeggeennoovveerr  ddaatt  hhiijj  vvaannmmoorrggeenn  jjuuiisstt  aallss  llaaaattssttee
wweeeerr  aaaannwweezziigg  wwaass..  EEnn  ggooeedd  kkuunnnneenn  ffeeeesstt--
vviieerreenn  iiss  nnaattuuuurrlliijjkk  ggeeeenn  rreeddeenn  oomm  hheett  
oocchhtteennddpprrooggrraammmmaa  ttee  mmiisssseenn””..  DDee  ssmmooeess  ddiiee
JJooeepp  hhaadd  ((‘‘wweekkkkeerr  ppeerr  oonnggeelluukk  uuiittggeezzeett’’))  iiss
ssttaannddaaaarrdd,,  mmaaaarr  wweerrdd  ggeeaacccceepptteeeerrdd..  ““IIkk  vviinndd
hheett  jjaammmmeerr  ddaatt  iikk  hheett  ssppoorrttttooeerrnnooooii  hheebb
ggeemmiisstt,,  mmaaaarr  hheett  hheeeefftt  ooookk  eeeenn  vvoooorrddeeeell::
vvaannaavvoonndd  kkaann  iikk  eerr  wweeeerr  ggooeedd  tteeggeennaaaann..””

FFoottoo’’ss::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

ZZee  iiss  eeeenn  bbeeeettjjee  aaaannggeesscchhootteenn,,  wwaannnneeeerr  wwee
hhaaaarr  wwooeennssddaagg  iinn  ddee  nnaammiiddddaagg  bbeelllleenn..  ““AAcchh,,
ddaatt  vvaalltt  wweell  mmeeee..  OOkk,,  iikk  mmeerrkk  wweell  ddaatt  iikk  iieettss
oopp  hheebb””,,  zzeeggtt  LLooeess  SStteevveerrss,,  ddiiee  nneett  nnaaaarr
bbuuiitteenn  lloooopptt  bbiijj  ddee  BBuunnkkeerr..  ““MMaaaarr  iikk  kkaann  ggooeedd
aaddjjeess  ttrreekkkkeenn,,  ddaatt  kkoonn  iikk  aall  oopp  ddee  mmiiddddeellbbaarree
sscchhooooll..””  IInn  ddee  BBuunnkkeerr  mmaaaakkttee  hhaaaarr  ggrrooeeppjjee
kkeennnniiss  mmeett  ddee  ddrriiee  aallggeemmeennee  ssttuuddeenntteenn--
vveerreenniiggiinnggeenn..  MMaaaarr  hhooee  lleeuukk  hhuunn  bbiieerrssppeell--
lleettjjeess  ooookk  wwaarreenn,,  ddee  vveerreenniiggiinnggeenn  hheebbbbeenn
oonnzzee  LLooeess  nniieett  kkuunnnneenn  oovveerrttuuiiggeenn..  SStteerrkkeerr
nnoogg::  zzee  hheebbbbeenn  hhaaaarr  nniieett  eeeennss  aaaannggeesspprrookkeenn..
““NNiieett  ddaatt  iikk  vvaann  ggeeddaacchhtteenn  zzoouu  vveerraannddeerreenn..  IIkk
wwaass  aall  nniieett  vvaann  ppllaann  lliidd  ttee  wwoorrddeenn..  DDaaaarr  hheebb  iikk
mmeett  aall  mmiijjnn  ggeeddaannss  hheelleemmaaaall  ggeeeenn  ttiijjdd  vvoooorr..””
ZZee  wwiill  nnoogg  wweell  eevveenn  mmeellddeenn  ddaatt  zzee  ddiinnssddaagg--
aavvoonndd  iinn  eeeenn  aannddeerr  ggrrooeeppjjee  eeiinnddeelliijjkk  hhaaaarr
IInnttrroolliieeffddee  hheeeefftt  ggeevvoonnddeenn::  SSiimmoonn..  EEéénn  bblliikk
wwaass  vvoollddooeennddee..  HHeellaaaass  mmooeesstt  SSiimmoonn  ddee  
ooppbbllaaaasshhaaaaii  eerr  nnaa  eeeenn  ssnneell  kkuussjjee  wweeeerr  mmeett
zziijjnn  ggrrooeeppjjee  vvaannddoooorr..  

AAaannvvaannkkeelliijjkk  ddaacchhtt  WWiilllleemm  nniieett  ddaatt  eeeenn  
ggeezzeelllliigghheeiiddssvveerreenniiggiinngg  iieettss  vvoooorr  hheemm  zzoouu
zziijjnn..  ““DDaaaarr  kkoomm  iikk  ttoocchh  nniieett  aaaann  ttooee””,,  zzeeggtt  hhiijj
wwooeennssddaaggmmiiddddaagg  oopp  hheett  BBuunnkkeerr--tteerrrreeiinn..
““MMaaaarr  nnuu  ttrreekktt  hheett  mmee  ttoocchh  wweell..””  EEnn  ddaann  iinn
hheett  bbiijjzzoonnddeerr  hheett  EESSCC..  ““AAllss  iikk  mmooeett  kkiieezzeenn
ttuusssseenn  EESSCC  eenn  SSSSRREE,,  kkiieess  iikk  vvoooorr  ddee  eeeerrssttee..
DDaatt  kkoommtt  ooookk  oommddaatt  oonnzzee  bbeeggeelleeiiddeerrss  bbiijj  hheett
EESSCC  zziitttteenn..  MMaaaarr  iikk  hheebb  nnoogg  eeeenn  ppaaaarr  ddaaggeenn
oomm  ttee  kkiieezzeenn..””  DDeemmooss  kkwwaamm  ssoowwiieessoo  nniicchhtt  iimm
ffrraaggee  bbiijj  WWiilllleemm,,  wwaanntt  ddiiee  vveerreenniiggiinngg  vviinnddtt--iiee
mmaaaarr  llaaff..  ““ZZee  ggiinnggeenn  ddiinnssddaaggaavvoonndd  nniieett  hheett
ppooddiiuumm  oopp  iinn  hheett  AAuuddiittoorriiuumm  bbiijj  ddee  pprreesseenn--
ttaattiieess  vvaann  ddee  vveerreenniiggiinnggeenn..  DDee  rreesstt  ddeeeedd  ddaatt
wweell..””
DDee  vveerrmmooeeiiddhheeiidd  bbeeggiinntt  oopp  ddaagg  ddrriiee  ttooee  ttee
ssllaaaann  bbiijj  WWiilllleemm;;  hhiijj  sslloofftt  wwaatt  lluusstteellooooss
aacchhtteerr  zziijjnn  ggrrooeeppjjee  aaaann  oopp  hheett  BBuunnkkeerrtteerrrreeiinn..
““VVaannnnaacchhtt  wwaass  iikk  oomm  kkwwaarrtt  vvoooorr  vviijjff  tthhuuiiss..””
HHiijj  hhaadd  --iinnddeerrddaaaadd--  bbiijj  hheett  EESSCC  ggeeffeeeesstt..  ““IIkk
mmooeett  ggeellooooff  iikk  wwaatt  ssllaaaapp  iinnhhaalleenn..””

MMaarriiee--AAnnnnee  HHuullsshhoorrsstt  wwaass  aaccttiieeff,,  ddiinnssddaagg--
aavvoonndd..  ZZee  lleeeeffddee  hheelleemmaaaall  oopp,,  zzoo  zzeeggtt  zzee..
““HHeett  wwaass  ttoocchh  wweell  ggeezzeelllliigg  iinn  ddee  BBuunnkkeerr””..
DDaaaarr  ssttoonndd  ddee  aaaannkkoommeenndd  IIDD’’eerr  bblloooott  aaaann  ddee
rroonnsseellpprraakkttiijjkkeenn  vvaann  ddee  ssttuuddiieevveerreenniiggiinnggeenn..
““VVoooorraall  ddee  SSSSRREE  wwaass  hheeeell  ooppddrriinnggeerriigg,,  eecchhtt
kknnuuddddee..  IIkk  ggaa  ooookk  nniieett  bbiijj  eeeenn  ssttuuddiiee--
vveerreenniiggiinngg;;  iikk  hheebb  eerr  ggeeeenn  bbeehhooeeffttee  aaaann..””
BBiijj  hheett  ooppssttaaaann  vvaannmmoorrggeenn  wwaass  hheett  wweeeerr  
hheelleemmaaaall  nniikkss  mmeett  MMaarriiee--AAnnnnee..  ZZee  wwaass  lleeeegg,,
hhaadd  ggeeeenn  eenneerrggiiee..  EEnn  ddaaaarroomm  ggiinngg  hheett  mmaaaarr
mmaattiigg  bbiijj  hheett  ssppoorrtteenn..  EEeenn  bblleessssuurree  zzaatt  hhaaaarr  iinn
ddee  wweegg,,  mmaaaarr  mmeeeerr  nnoogg::  ddee  ssppeellrreeggeellss..  ““IIkk
ssnnaapp  zzee  ggeewwoooonn  nniieett..  JJee  mmooeett  zzee  oonntthhoouuddeenn
eenn  ttooeeppaasssseenn,,  ddaatt  bbeelleemmmmeerrtt  jjee  iinn  hheett  ssppeell..””
ZZooddooeennddee  hheeeefftt  zzee  aalllleess  mmaaaarr  eeeenn  ppaaaarr
mmiinnuutteenn  ggeeddaaaann..  HHeett  wwaass  wweell  lleeuukk,,  mmaaaarr  
eeiiggeennlliijjkk  dduuss  ooookk  hheelleemmaaaall  nniieett..  OOff  MMaarriiee--
AAnnnnee  vveerrttrroouuwweenn  hheeeefftt  iinn  hhaaaarr  ttooeekkoommsstt  aaaann
ddee  TTUU//ee??  ““AAcchh,,  hheett  vvooeelltt  nniieett  ffoouutt..””

JoepJoep Loes Wi l lemWi l lem Marie-Anne

Geen alcohol, wel morfine
Introganger zijn valt niet mee.
Iedereen denkt dat het enkel veel
drinken en feesten is. Neen, lieve lezer.
Het is ook keihard werken. Zware li-
chamelijke arbeid, met alle gevaren
van dien. Groep 18 van Werktuig-
bouwkunde kan daarover meepraten.
Twee introkids moeten de W’ers al
missen door ongelukken. Gisteren
werd Harm met een pijnlijke enkel af-
gevoerd bij de sportwedstrijden. En op
maandag al kreeg Frank het voor elkaar
om op de opblaas-stormbaan zijn 
linkerarm uit de kom te krijgen. “Ik
sprong tegen een stuk van het spring-
kasteel op en mijn arm ging zo uit de
kom”, vertelt Frank op woensdag-
ochtend bij de sportvelden. Ondanks
zijn blessure -zijn arm hangt in een
mitella- is hij wel aanwezig om zijn
groepsgenoten aan te moedigen. Op de
opmerking van de verslaggeefster van
Cursor dat hij nu alleen nog maar een
kantelende armbeweging kan maken
tijdens deze Intro, schudt hij zijn
hoofd. “Dat kon ik maandag niet eens.
Ik had morfine gekregen toen ze mijn arm
weer in de kom zetten, dus ik mocht niets
drinken.” Arme Frank, wat een pech. Hij
heeft een gelukje: een gewonde man trekt
blijkbaar gewillige vrouwen aan. Op zijn
mitella staat te lezen ‘W-slet zegt: lekker
zo’n mitella… pijpen?’. Verder dan die
woorden is het echter nooit gekomen. “Ik
stond met iemand te praten en opeens
waren ze op mijn mitella aan het schrijven
en stond dit erop…”
Maar een ongeluk zit in een klein hoekje.
Ook als je even niet oplet en net lekker
rustig een appeltje zit te verorberen, kan
het misgaan. Nuldejaars Barry van
Bouwkunde-groepje 11 zette zijn tanden
dinsdag vol goede moed in een geelrode

rakker. Iets te enthousiast blijkbaar, want
het grote stuk schoot linea recta zijn
slokdarm in. Om daar eens lekker te
blijven hangen. “Dat voelde behoorlijk
kut”, vertelt hij woensdag. Mama Suus
handelde doortastend en nam haar jonge
telg meteen mee naar het ziekenhuis. Daar
namen twee chirurgen na een uur wachten
een kijkje in Barry’s slokdarm. Het came-
raatje, dat ze daarvoor gebruikten, bleek
ook prima geschikt om het stuk appel door
te duwen richting maag. Barry: “En toen
moest ik kotsen, maar het voelde wel
meteen een stuk beter.” En in koor klinkt
het uit het groepje: “Snoep gezond, eet
geen appel!”
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’t Is stil aan de overkant
SSppoorrtttteerrrreeiinn--NNoooorrdd,,  wwooeennssddaagg--
oocchhtteenndd  tteeggeenn  hhaallff  ttiieenn..  DDee
mmuuzziieekk  vvaann  ddee  ddjj  sscchhaalltt  uuiitt  ddee
ssppeeaakkeerrss,,  mmaaaarr  ddee  bbeeaattss  lliijjkkeenn
ddee  iinnttrrooggaannggeerrss  nnoogg  nniieett  eecchhtt
oopp  ggaanngg  ttee  kkuunnnneenn  bbrreennggeenn..
HHeett  ggrrooss  lliiggtt  llaammggeessllaaggeenn  oopp
hheett  ggrraass  iinn  hheett  zzoonnnneettjjee,,  bbiijj  ttee
kkoommeenn  vvaann  ddee  aavvoonndd  eerrvvoooorr..
LLaannggss  ddee  lliijjnn  bbiijj  hheett  vvooeett--
bbaallvveelldd  kklliinnkkeenn  pplloottss  fflluuiittjjeess
eenn  ssaammbbaabbaalllleenn..  ““JJaahhaaaaaa,,
SSaannnnee,,  ggooeedd  zzoo  SSaannnnee!!””,,  kklliinnkktt
hheett  uuiitt  mmeeiiddeennkkeelleenn..  OOmm  vveerr--
vvoollggeennss  ‘‘’’tt  IIss  ssttiill  aaaann  ddee
oovveerrkkaanntt’’  iinn  ttee  zzeetttteenn,,  oomm  ddee
tteeggeennssttaannddeerrss  wwaatt  ttee
pprriikkkkeelleenn..  MMaarriieekkee  eenn  PPaauulliieenn
vvaann  BBoouuwwkkuunnddee--ggrrooeepp  11  zziijjnn  ddee
vveerroooorrzzaakkeerrss  vvaann  hheett  vveerrbbaallee
ggeewweelldd..  SSaannnnee  ssttaaaatt,,
sscchhiijjnnbbaaaarr  oonnbbeewwooggeenn  oonnddeerr  aall
ddee  aaaannmmooeeddiiggiinnggeenn,,  iinn  hheett
ddooeell  eenn  hhoouuddtt  ddee  bbaalllleenn  ddiiee
lleeddeenn  vvaann  ggrrooeepp  22  vvaann  TTNN  oopp
hhaaaarr  aaffvvuurreenn,,  bbuuiitteenn  ddee  ppaalleenn..
ZZee  llaaaatt  eerr  uuiitteeiinnddeelliijjkk  sslleecchhttss
eeeenn  ddoooorr..  HHaaaarr  tteeaammggeennootteenn
wweetteenn  oopp  hhuunn  bbeeuurrtt  zzeess  kkeeeerr  ddee
kkeeeeppeerr  vvaann  ddee  tteeggeennssttaannddeerr  ttee
ppaasssseerreenn..  DDiitt  vvrraaaaggtt  ggeewwoooonn
oomm  eeeenn  ggrrooeepphhuugg!!

Duwen, trekken en werpen

WWiijj  wweetteenn  wweell  wwaaaarr  ddee  sspplliinntteerrss  vvaannddaaaann
kkwwaammeenn  ddiiee  ddee  EEHHBBOO’’eerrss  wwooeennssddaaggmmoorrggeenn
mmooeesstteenn  vveerrwwiijjddeerreenn  bbiijj  iinnttrrooggaannggeerrss::  vvaann
hheett  bboooommssttaammwweerrppeenn  eenn  hheett  ppaaaalldduuwweenn..
WWeellkkee  ttaaccttiieekk  bbiijj  hheett  bboooommssttaammwweerrppeenn  ddee
bbeessttee  iiss,,  ddaaaarr  wwaarreenn  ddee  iinnttrrooggaannggeerrss  nnoogg  nniieett
oovveerr  uuiitt..  DDee  eeeenn  nnaamm  eeeenn  aaaannlloooopp  mmeett  ddee
bboooommssttaamm  iinn  ddee  aarrmmeenn  eenn  wwiieerrpp  ddaann..  DDee
aannddeerr  hhiieelldd  ddee  hhoouutteenn  bboonnkk  hhoooogg  vvaasstt  eenn

sslliinnggeerrddee  ‘‘mm  zzoovveerr  mmooggeelliijjkk  wweegg..  WWeeeerr  eeeenn
aannddeerr  wwiieeggddee  eenn  wwiieerrpp  ddee  ssttaamm..
OOookk  bbiijj  hheett  ppaaaalldduuwweenn  wwaass  eerr  ggeeeenn  eeeenn--
dduuiiddiiggee  ttaaccttiieekk  ttee  oonnttwwaarreenn..  EEnntthhoouussiiaassmmee
eenn  vvlluugg  vvooeetteennwweerrkk  lleekkeenn  ddee  bbeellaannggrriijjkkssttee
vvoooorrwwaaaarrddeenn  oomm  iinn  ddee  rriinngg  ttee  bblliijjvveenn  eenn  ddee  
tteeggeennssttaannddeerr  eerruuiitt  ttee  dduuwweenn..

FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

Passie voor korfbal

VVaann  hheeiinnddee  eenn  vveerrrree  iiss  zziijjnn  ggeesscchhrreeeeuuww  aall  ttee
hhoorreenn..  DDiicchhtteerrbbiijj  ggeekkoommeenn  iiss  ttee  zziieenn  ddaatt  ddee
sscchhrreeeeuuwwlleelliijjkk  bbeesscchhiikktt  oovveerr  eeeenn  mmeeggaaffoooonn..
DDaatt  vveerrkkllaaaarrtt  vveeeell!!  AAaannkkoommeenndd  bbeessttuuuurrsslliidd
FFrraannkk  vvaann  LLuucciidd  --ddee  ssttuuddiieevveerreenniiggiinngg

vvaann  IInndduussttrriiaall  DDeessiiggnn--  mmooeeddiiggtt  ddee  LLuucciidd--
tteeaammss  aaaann  bbiijj  hheett  kkoorrffbbaalllleenn..  ““PPaakk  ddiiee  ppaaaall!!
LLeegg  hheemm  oomm!!  GGeebbrruuiikk  nnuu  eeeennss  wwaatt  ttaaccttiieekk!!
JJuulllliiee  ssnnaappppeenn  hheett  nniieett!!””  FFrraannkk  ddooeett  hheett  oopp

ggeehheeeell  eeiiggeenn  mmaanniieerr..  MMaaaarr  iinn  iieeddeerr
ggeevvaall  mmeett  ppaassssiiee  vvoooorr  ddee  ssppoorrtt..  ““IIss  ddiiee
sscchheeiiddss  aall  oommggeekkoocchhtt  mmeett  eeeenn  fflleess
wwhhiisskkyy??””

FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

KnuffKnuffelelbbierier
EErr  hhooeefftt  sslleecchhttss  eeeenn  kkeeeerr
‘‘yyeellll’’  ttee  wwoorrddeenn  ggeerrooeeppeenn  iinn
ggrrooeeppjjee  44  vvaann  TTeecchhnniisscchhee
BBeeddrriijjffsskkuunnddee  eenn  ddee  lleeddeenn
sscchhrreeeeuuwweenn  vvooll  eenntthhoouu--
ssiiaassmmee  ‘‘GGrrooeeppjjee  44,,  tteeddddyy--
ddiieerr,,  hheeeell  vveeeell  bbiieerr,,  eenn
pplleezziieerr!!’’..  JJee  rraaaaddtt  hheett  aall;;
ggrrooeepp  44  hheeeefftt  aallss  mmaassccoottttee
eeeenn  tteeddddyyddiieerr,,  zzooaallss  zzee  hheett
zzeellff  nnooeemmeenn..  IIeeddeerreeeenn  
hheeeefftt  eeeenn  rroozzee  ooff  bbllaauuwwee
tteeddddyybbeeeerr  ggeekkrreeggeenn  ddiiee
lliicchhtt  kkaann  ggeevveenn..  TTiijjddeennss  ddee
vvoolllleeyybbaallwweeddssttrriijjddeenn  oopp
wwooeennssddaagg  ssttaaaatt  IIllssee  llaannggss
ddee  lliijjnn  mmeett  aallllee  tteeddddyyddiieerreenn  oomm  hhaaaarr  nneekk..  ““IIkk
ddooee  nniieett  mmeeee,,  hheebb  llaasstt  vvaann  mmiijjnn  eennkkeell..  DDuuss  iikk
bbeewwaaaakk  oonnzzee  tteeddddyyddiieerreenn..””
DDee  bbeerreenn  zziijjnn  oovveerriiggeennss  ggeeeenn  ddoooorrssnneeee  kknnuuff--
ffeellbbeerreenn..  NNeeee,,  hheett  zziijjnn  mmuullttiiffuunnccttiioonneellee
ggaaddggeettss..  ZZoo  zziijjnn  zzee  hhaannddiigg  oomm  eeeenn  ddaattee  mmeeee
ttee  rreeggeelleenn  bbiinnnneenn  ddee  ggrrooeepp,,  bbeewweeeerrtt  iinnttrroo--
mmaammaa  NNiieennkkee..  ““AAllss  ddee  lliicchhttjjeess  vvaann  ddee  bbeerreenn
vvaann  ttwweeee  ppeerrssoonneenn  bbrraannddeenn,,  hheebb  jjee  eeeenn

mmaattcchh””,,  zzeeggtt  zzee  mmeett  ssttaalleenn  ggeezziicchhtt..  EEcchhtt
wwaaaarr!!  NNiieett  ddaatt  hheett  aall  ggeebbeeuurrdd  iiss,,  mmaaaarr  wwaatt
nniieett  iiss,,  kkaann  nnoogg  kkoommeenn..  EEnn  jjee  kkuunntt  eellkkaaaarr  ooookk
vviinnddeenn  iinn  hheett  ddoonnkkeerr,,  ddaannkkzziijj  ddee  lliicchhtt--
ggeevveennddee  bbuuiikkjjeess..  BBeehhaallvvee  éééénn  ppeerrssoooonn
bbiinnnneenn  ddee  ggrrooeepp;;  ddiiee  hheeeefftt  eeeenn  ddeeffeeccttee  bbeeeerr..
““MMaaaarr  ddiiee  iiss  ttoocchh  aall  bbeezzeett,,  dduuss  ddaa’’ss  nniieett
eerrgg””,,  zzeeggtt  NNiieennkkee..
FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

Foto: Bart van Overbeeke
Foto: Bart van Overbeeke

Foto: Bart van Overbeeke

Foto: Bart van Overbeeke



Intro /5
Cursor 24 augustus 2006

Traditionele kledingclash bij de Bunker
HHeett  ttooeekkoommssttiigg  bbeessttuuuurr  vvaann  ssttuuddiieevveerreenniiggiinngg  TThhoorr  vvaann  ddee  ffaaccuulltteeiitt  EElleekkttrrootteecchhnniieekk  iiss  ddeezzee  wweeeekk  aall  ddrriiee  kkeeeerr
hheeeennggeezzoonnddeenn  bbiijj  ddee  BBuunnkkeerr..  MMaaaannddaaggaavvoonndd  eenn  ddiinnssddaaggaavvoonndd  wweerrddeenn  ddee  hheerreenn  uuiitt  ddee  ssoocciiëëtteeiitt  vvaann  hheett  EESSCC
ggeezzeett,,  ggiisstteerrmmiiddddaagg  wwaarreenn  ddee  aaaannssttoorrmmeennddee  bbeessttuuuurrddeerrss  nniieett  wweellkkoomm  bbiijj  SSSSRREE..  NNaaaarr  eeiiggeenn  zzeeggggeenn  kkrreeggeenn  zzee
bbiijj  SSSSRREE  ttee  hhoorreenn  ddaatt  zzee  ‘‘ttee  vveeeell  ggeezzaagg’’  zzoouuddeenn  uuiittssttrraalleenn..  EEnn  bbiijj  hheett  EESSCC  zzoouu  ddee  oouuttffiitt  vvaann  hheett  nniieeuuwwee  bbeessttuuuurr
ttee  vveeeell  lliijjkkeenn  oopp  ddiiee  vvaann  ddee  EESSCC--ttaappppeerrss..  VVeerrvveelleenndd  vvoooorr  ddee  nniieeuuwwee  TThhoorr--eeqquuiippee,,  ddiiee  zziicchh  jjuuiisstt  vvoooorr  ddee  IInnttrroo  eeeenn
mmooooii  nniieeuuww  ppaakk  hheeeefftt  llaatteenn  aaaannmmeetteenn,,  mmeett  zzwwaarrtt  ggiilleett  eenn  wwiitt  oovveerrhheemmdd..  ““WWee  hheebbbbeenn  hheett  ggeevvooeell  oonnss  ttee  mmooeetteenn
uuiittkklleeddeenn  oomm  bbiinnnneenn  ttee  kkoommeenn,,  tteerrwwiijjll  wwee  oonnss  nneett  zzoo  mmooooii  hheebbbbeenn  aaaannggeekklleeeedd””,,  aalldduuss  kkaannddiiddaaaattssvvoooorrzziitttteerr
WWiilllleemm  BBuurrggeerr..
““AAcchh,,  ddaatt  pprroobbeerreenn  zzee  eellkk  jjaaaarr””,,  rreeaaggeeeerrtt  EESSCC--pprreessiiddeenntt  MMaaaarrtteenn  vvaann  ddeerr  SSlluuiiss..  HHiijj  iiss  nniieett  oopp  ddee  hhooooggttee  vvaann  ddee
uuiittzzeettttiinnggeenn  vvaann  ddeezzee  wweeeekk,,  mmaaaarr  hhiijj  vviinnddtt  hheett  nniieett  mmeeeerr  ddaann  llooggiisscchh..  ““OOnnzzee  ddiieennssttddooeennddee  ssoocciiëëtteeiittssccoommmmiiss--
ssaarriisssseenn  eenn  ttaappppeerrss  zziijjnn  ggeekklleeeedd  iinn  vveessttjjeess  eenn  oomm  vveerrwwaarrrriinngg  ttee  vvoooorrkkoommeenn  llaatteenn  wwee  vveerrddeerr  nniieemmaanndd  bbiinnnneenn  iinn
vveessttjjeess..  DDaatt  iiss  ddee  rreeggeell..””  AAnnddeerrss  bbeessttaaaatt  vvoollggeennss  ddee  EESSCC--pprreessiiddeenntt  ddee  kkaannss  ddaatt  bbeezzooeekkeerrss  zziicchh  mmeett  vvrraaggeenn  ttoott
ddee  vveerrkkeeeerrddee  mmeennsseenn  rriicchhtteenn..    WWiilllleemm  BBuurrggeerr  mmaaaakktt  eerr  ggeeeenn  hhaallsszzaaaakk  vvaann..  DDee  nniieeuuwwee  TThhoorr--vvoooorrzziitttteerr  ggaaaatt  hheett
nnoogg  éééénn  kkeeeerr  pprroobbeerreenn,,  eenn  ddaann  llaaaatt  zziijjnn  cclluubb  hheett  eerrbbiijj..  DDee  bbeessttuuuurrsslleeddeenn  vvaann  TThhoorr  wwaarreenn  nnaaaarr  eeiiggeenn  zzeeggggeenn
oovveerriiggeennss  wweell  wweellkkoomm  oopp  tteerrrriittoorriiuumm  vvaann  DDeemmooss..  

HHeett  nniieeuuwwee  bbeessttuuuurr  vvaann  TThhoorr..
FFoottoo::BBrraamm  SSaaeeyyss

God, Sinterklaas, de Kerstman en de origamivogel

Op zich een prima plan:
laat de introgangers op
één locatie -zijnde de
Bunker- kennismaken
met zowel de gezellig-
heidsverenigingen als
met de cultuurclubs. De
wat naargeestige
vroegere mensa-ruimte is
echter niet de meest
inspirerende omgeving
om de nieuwkomers in
aanraking te brengen
met het rijke culturele
leven aan de TU/e. 

Op een noodpodium in de
ruimte waar vroeger eet-
voorziening de mensa zat,
probeerden de cultuurver-
enigingen er gistermiddag
toch het beste van te

maken. Telkens werden
groepen nuldejaars bin-
nengelaten om in een klein
uur een totaaloverzicht te
krijgen van wat er op cul-
tureel gebied gaande is in
studentikoos Eindhoven.
Cabaretduo Olivier en
Jasper presenteerden de
diverse verenigingen op
humoristische wijze. Een
voordurend in elkaar don-
derend projectiescherm
werd daarbij onbedoeld
de ‘running gag’ in hun
optreden.
Spaanse klanken en sere-
nades waren er van de
Tuna en de Tuniña. Op
zijn zachtst gezegd bracht
het koor van muziekver-
eniging Quadrivium twee

opmerkelijke stukken ten
gehoor. Toneelvereniging
Doppio speelde een deel uit
het stuk ‘En God zag dat het
lauw was’, waarbij in een
absurdistische scène de
Kerstman en Sinterklaas al
liederen zingend een

jongetje in elkaar rossen.
Kinjin, de vereniging die
zich volledig focust op de

Japanse cultuur, origa-
miede in drie minuten een
reusachtige kraanvogel in

elkaar. Daarna lieten zes
dansparen zien waar de
leden van Footloose hun
avonden mee vullen.
Foto-vereniging Dekate
Mousa hield het bij een
combinatie van een 
ouderwetse diavoor-
stelling met snoeiharde
muziek. Rollenspel-
genootschap The
Knights of the Kitchen
Table verzorgden een
vrije bewerking van de

kaskraker Lord of the
Rings, waarbij het publiek
de vier spelers kon aan-
sturen.

Voor wie na gisteren nog
twijfelt of een lidmaat-
schap van een culturele
vereniging wel de juiste
keuze is, is er deze morgen
nog de mogelijkheid om in
Cultuurcentrum Scala aan
de Kanaalstraat workshops
te volgen./.

Bierkoe melken. Foto: Bram Saeys Klittenbandmuur. Foto: Bram Saeys

Bierestafette. Foto: Bart van Overbeeke

Cursus luchtgitaar spelen. Foto: Bart van Overbeeke

Foto: Bart van Overbeeke

Foto: Bart van Overbeeke
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De Lekkerste Bourgondische Broodjes!

�

Niet geldig in combinatie met andere acties

GRATIS BLIKJE FRIS
bij aankoop van Broodje Bufkes Gezond

tegen inlevering van deze bon

Actie is geldig t/m 1 oktober 2006 bij: Bufkes Eindhoven Kruisstraat 112, 5612 CL Eindhoven 
en Bufkes Woensel W.C. Woensel, 5625 AG Eindhoven

www.bufkes.nl

GRATIS BLIKJE FRIS
bij aankoop van Broodje Limburger

tegen inlevering van deze bon

Actie is geldig t/m 1 oktober 2006 bij: Bufkes Eindhoven Kruisstraat 112, 5612 CL Eindhoven 
en Bufkes Woensel W.C. Woensel, 5625 AG Eindhoven

www.bufkes.nl
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Opkamers in
Eindhoven?

(Advertenties)

Vleesch eeten bij de heeren
Ze noemen zich een ‘heeren-
dispuut’, de mannen in de opval-
lende roze bloesjes. Waarbij de 
ouderwetsche spelling vast is
bedoeld om de waardigheid van de
Dignitates-mannen te benadrukken.
Het onafhankelijke Bedrijfskunde-
clubje organiseert alweer heel wat
jaren op de woensdag van de Intro
een barbecue en een feest in de tuin
van dispuutshuis De Zeelsterhut.
“Zeker al zo’n tien tot vijftien jaar”,
schat organisator Dirk Veldt. Zo’n
tweederde van alle Bedrijfskunde-
kids gaat erheen, in plaats van bij de
intro-ouders thuis te gaan eten.
Veldt: “Dat is zo gegroeid. Het begon
ooit met de groepjes die twee van
onze leden onder hun hoede hadden.
Het is alleen nogal gegroeid. Maar
het gaat allemaal in overleg met de
introcommissie van studievereni-
ging Industria”.
Introkid Kevin vindt het wel 
geslaagd. “Zo leer je de andere 
eerstejaars ook sneller kennen.” Is
Dignitates niets voor jou? “Hmm,
het lijkt me wel een leuk feestclubje,
maar ik wil mijn eerste jaar sowieso
niet bij een vereniging. Eerst maar
eens kijken hoe mijn studie loopt.”
De onvermijdelijke lichtblauwe l’Attaque
Attique-meisjes zijn er ook. Deze vrouwe-
lijke tegenhanger van Dignitates is tradi-
tioneel erg vaak in de nabijheid van de roze
mannen te vinden. “We lijken ook heel erg
op elkaar, we zijn alleen van het andere 
geslacht”, zeggen ouderejaars Hanneke

en Willemijn. Deze dames trekken
vanavond niet door in de kroegentocht.
Hanneke is de pineut bij de tentamens in
de week na de Intro en Willemijn loopt nu
stage bij een bedrijf. “En mijn
Amerikaanse baas is er nu net. Dus laat
kan ik het deze Intro niet maken.”
Foto: Bart van Overbeeke

Introcommissaris gekidnapt
door introgroep

GGeehheeeell  iinn  ddee  ssttuuddeennttiikkoozzee  ttrraaddiittiiee  vvaann  ddee
TTUU//ee  iiss  ggiisstteerreennmmoorrggeenn  eeeenn  ssttuuddeenntt
oonnttvvooeerrdd  eenn  ggeekknneevveelldd..  IInn  22000033  wweerrdd  eeeenn
ssttuuddeenntt  iinn  eeeenn  aauuttoo  ggeesslleeuurrdd  eenn  mmeeee--
ggeennoommeenn,,  iinn  mmeeii  vvaann  ddiitt  jjaaaarr  zzaaggeenn  ddrriiee  EESSCC--
ssttuuddeenntteenn  kkaaaallggeesscchhoorreenn  eenn  vvaassttggeebboonnddeenn
aaaann  eeeenn  bboooomm  oopp  ddee  TTUU//ee--ccaammppuuss  hheett  oocchh--
tteennddgglloorreenn,,  eenn  oopp  ddee  ddeerrddee  ddaagg  vvaann  ddeezzee
iinnttrroo  wweerrdd  ddee  vvoooorrzziitttteerr  vvaann  ddee  iinnttrrooccoomm--
mmiissssiiee  vvaann  LLuucciidd  ((ddee  ssttuuddiieevveerreenniiggiinngg  vvaann
ddee  ffaaccuulltteeiitt  IInndduussttrriiaall  DDeessiiggnn))  iinn  eeeenn  lliifftt  iinn
hheett  HHooooffddggeebboouuww  oonnttvvooeerrdd  eenn  vvaassttggee--

bboonnddeenn..  DDee  vveerrnneeddeerriinngg  dduuuurrddee  aannddeerrhhaallff
uuuurr..  HHeett  bbrreeiinn  aacchhtteerr  ddee  kkiiddnnaapp  wwaass  ggrrooeepp  11
ddiiee  eexxttrraa  ppuunntteenn  wwiillddee  aaffddwwiinnggeenn  iinn  ddee  ccoomm--
ppeettiittiiee  ddiiee  ddee  hheellee  wweeeekk  dduuuurrtt..  EEeerrsstt  ssttaall  ddee
ggrrooeepp  bbeellhhaammeellss  hheett  ssccoorreebboorrdd,,  oomm  vveerr--
vvoollggeennss  ddee  vvoooorrzziitttteerr  ttee  ggrraazzeenn  ttee  nneemmeenn..
HHeett  ssllaacchhttooffffeerr  kkwwaamm  wweegg  mmeett  oonntthhaaaarrddee
oonnddeerraarrmmeenn  eenn  eeeenn  ddeeuukk  iinn  hheett  zzeellffvveerr--
ttrroouuwweenn..

FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

Klein leed
Brand in container
Dinsdagavond tegen middernacht moest de TU/e-
brandweer uitrukken om een brandje te blussen in een
twintig kuub grote vuilcontainer, vlakbij Vertigo. Met de
nevelsproeier maakte de brandweermannen een eind aan
een smeulbrand in de vrijwel geheel volle bak. Het vuur
was ontstaan doordat de resten van de eerder die dag ge-
houden Lucid-barbecue in de container gedumpt waren.
Vermoedelijk waren enkele kolen nog niet helemaal uit,

waardoor dinsdagavond rond 22.00 uur de
Bedrijfshulpverlening (bhv) met een handblusser en
emmers water in de weer moest om de zaak te blussen.
Twee uur later bleek de brand toch nog niet uit en werd een
brandweerwagen ingezet.

Uit de kom
Tijdens het sporttoernooi, gisteren, is bij een student de
arm uit de kom geschoten. Hij is rond 13.00 uur door de

bhv naar het Maxima Medisch Centrum gebracht, waar de
arm weer op zijn plek werd gezet.

Gezwollen enkel
Een andere student ging gisteren bij het voetballen op het
sporttoernooi door zijn enkel. Omdat de enkel snel zwol,
besloot de bhv hem naar het ziekenhuis te brengen om
foto’s te maken. Er bleek niks ernstigs aan de hand. Zie ook
pagina 3, ‘Geen alcohol, wel morfine’.
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Minpunten?

IIDD--iinnttrrooggrrooeepp  AAddjjee  SSooeeppkkoomm  ddaacchhtt  fflliinnkk  wwaatt  ppuunntteenn  ttee  kkuunnnneenn
ssccoorreenn  ddoooorr  ddee  wwoooorrddeenn  ‘‘LLuucciidd’’  eenn  ‘‘CCuurrssoorr’’  ttee  vvoorrmmeenn  mmeett
IInnttrroo  CCuurrssoorrss  iinn  VVeerrttiiggoo,,  hheett  ggeebboouuww  vvaann  BBoouuwwkkuunnddee..  BBiijj  IIDD
kkrriijjggeenn  zzee  nnaammeelliijjkk  ppuunntteenn  ttooeeggeekkeenndd  vvoooorr  mmooooiiee  aaccttiieess..
‘‘LLuucciidd’’  --ddee  nnaaaamm  vvaann  ddee  ssttuuddiieevveerreenniiggiinngg  vvaann  IInndduussttrriiaall
DDeessiiggnn--  lleevveerrddee  AAddjjee  SSooeeppkkoomm  aall  aacchhtt  ppuunntteenn  oopp..  EEeenn  CCuurrssoorr--
vveerrssllaaggggeeeeffsstteerr  bbeeddaacchhtt  ddaatt  hheett  mmiinnsstteennss  zzoovveeeell  eexxttrraa
ppuunntteenn  zzoouu  oopplleevveerreenn,,  aallss  zzee  hheett  wwoooorrdd  ‘‘CCuurrssoorr’’  eerrnnaaaasstt
zzoouuddeenn  oopphhaannggeenn..  AAllss  tteeggeennpprreessttaattiiee  zzoouu  ddee  ffoottoo  iinn  ddeezzee
CCuurrssoorr  vveerrsscchhiijjnneenn..  DDee  ggrrooeepp  ggiinngg  eenntthhoouussiiaasstt  aaaann  ddee  ssllaagg
mmeett  IInnttrroo  CCuurrssoorrss  eenn  dduuccttttaappee..  MMaaaarr  tteerrwwiijjll  zziijj  aaaann  ddee  eennee
kkaanntt  CCuurrssoorr  vvoorrmmddeenn,,  ggiinngg  ddaatt  vveerrmmaalleeddiijjddee  vvoollkk  vvaann  CCHHEEOOPPSS
((vvaann  BBoouuwwkkuunnddee,,  dduuss  ddee  bbeewwoonneerrss  vvaann  VVeerrttiiggoo))  aaaann  ddee  ssllaagg
mmeett  hheett  eeeerrddeerr  ooppggeehhaannggeenn  ‘‘LLuucciidd’’..  DDaatt  wweerrdd  oommggeevvoorrmmdd  ttoott
‘‘LLuulllloo’’..  HHooeevveeeell  ppuunntteenn  zzoouu  ddaatt  oopplleevveerreenn??

OprOproepoepjjeess
Toiletverfrisser 
GGeeuurrvvrreetteerrss  ggeezzoocchhtt  tteeggeenn  ddee  ttooiilleettvveerrffrriisssseerr--tteerrrroorriisstteenn  vvaann
SSiimmoonn  SStteevviinn..  RReeaaccttiieess  ggrraaaagg  nnaaaarr  ggrrooeeppjjee  22  vvaann
WWeerrkkttuuiiggbboouuwwkkuunnddee,,  bbeerreeiikkbbaaaarr  vviiaa  ddiissppuuuutt  TTaauu

Rectificatie
RRoobb  VVeerrhhaaeegghh  vvaann  ddee  IInnttrrooccoommmmiissssiiee  vvaann  ddee  ssttuuddiieevveerr--
eenniiggiinngg  vvaann  ddee  BBoouuwwkkuunnddee  ((CCHHEEOOPPSS))  eeiisstt  eeeenn  rreeccttiiffiiccaattiiee..
GGiisstteerreenn  ssttoonndd  iinn  ddee  CCuurrssoorr  oonnddeerr  ddee  kkoopp  ‘‘MMaarriiookkaarrtt  iinn
AArrccaaddeehhaall  66’’  ddaatt  mmeenn  zzeellffss  bbiijj  BBoouuwwkkuunnddee  vviieerr  GGaammeeccuubbeess
aaaann  eellkkaaaarr  kkaann  kkooppppeelleenn..  ““DDaatt  kkuunnnneenn  wwee  hheelleemmaaaall  nniieett..  DDiiee
ccoommppuutteerrkkeennnniiss  hheebbbbeenn  wwee  nniieett””,,  llaaaatt  eeeenn  bbeelleeddiiggddee
VVeerrhhaaeegghh  wweetteenn..

Vogel
IInnttrrooppaappaa’’ss  vvaann  OOGGOO  88  vvaann  JJaappiiee  zziijjnn  oopp  zzooeekk  nnaaaarr  eeeenn  vvooggeell
oomm  ddee  lleeggee  pplleekkkkeenn  iinn  hhuunn  bbooaa  oopp  ttee  vvuulllleenn..  MMeeeerr  iinnffoo  bbiijj
JJaappiiee  oopp  33775566..

Gevonden
voorwerpen
GGeevvoonnddeenn::  eeeenn  ggeeppiimmpptt  kkoo--
nniinnkklliijjkk  oorraannjjee  hhooooffddddeekksseell
((zziiee  ffoottoo))..  HHeett  llaagg  aacchhtteellooooss
rroonnddsslliinnggeerreenndd  bbuuiitteenn  ddee
ffiieettsseennssttaalllliinngg  bbiijj  DDee
BBuunnkkeerr..  TTee  bbeevvrraaggeenn  bbiijj  ddee
rreeddaaccttiiee  vvaann  CCuurrssoorr  iinn  ddee  WW--hhaall..  TTeeggeennpprreessttaattiiee  ggeewweennsstt..

Kater zoek
HHeett  bbeessttuuuurr  vvaann  GGEEWWIISS  iiss  zziijjnn  kkaatteerr  kkwwiijjtt..  EEllkkee  iinnffoorrmmaattiiee  ddiiee
lleeiiddtt  ttoott  hheett  vviinnddeenn  vvaann  ddee  kkaatteerr  kkaann  rreekkeenneenn  oopp  eeeenn  ggrroooott
eeeerrggeevvooeell  eenn  zzeellffggeennooeeggeenn..

Blonde god gezocht
BBiibbiiaannee  vvaann  ddee  IInnttrrooccoommmmiissssiiee  zzooeekktt  nnoogg  vveerrkkeerriinngg  vvoooorr
hhaallvvee  ddaaggeenn..  VVoooorraall  ggrroottee  bblloonnddee  mmaannnneenn  mmeett  vveeeell
ssppiieerrmmaassssaa  zziijjnn  ggeewwiilldd..  RReeaaccttiieess  kkuunnnneenn  nnaaaarr  004400--224477  44007733..

Bedankt
TTeeaamm  KKlliikkoo  bbeeddaannkktt  KKrreemmeerrss  vvoooorr  ddee  ssppoonnssoorriinngg..

PUR-gleuf gezocht
HHeett  nniieeuuwwee  CCHHEEOOPPSS  bbeessttuuuurr  zzooeekktt  vvoooorr  ddee  nnoogg  vvrriijjggeezzeellllee
vvoooorrzziitttteerr  NNiieellss  SSttrruuiijjcckkeenn  nnaaaarr  eeeenn  hheettee  ((bboouuwwkkuunnddiiggee))
cchhiicckk  mmeett  oonnggeesscchhoorreenn  eenn  ssttrraakkkkee  vvooeegg,,  wwaaaarrmmeeee  hhiijj  eeeenn
mmuuuurrttjjee  zzoouu  kkuunnnneenn  mmeettsseelleenn..  GGrraaaagg  ccoonnttaacctt  ooppnneemmeenn  mmeett
CCHHEEOOPPSS  oopp  004400--22447733114400,,  vvrraaaagg  nnaaaarr  ccoommmmiissssaarriiss
PPrruuiimmttaabbaakk  vvaann  ddiissppuuuutt  PPEEUUKK..  

Haar weg
TThhoommaass  BBeerrggssttrraa  vvaann  ggrrooeeppjjee  11  vvaann  CCHHEEOOPPSS  iiss  zziijjnn  kkrruulllleenn
kkwwiijjtt..  HHeeeefftt  iieemmaanndd  zzee  ggeevvoonnddeenn??

Sloot
IInnttrrooggrrooeeppjjee  4422  vvaann  GGEEWWIISS  zzooeekktt  AAnnnnaa,,  zzee  lliiggtt  hhiieerr  eerrggeennss  iinn
ddee  sslloooott!!  

FFoottoo::  BBrraamm  SSaaeeyyss
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