
De laatste dag van de Intro wordt wederom een natte dag. De
alomtegenwoordige bewolking zorgt voor buien, die soms
vergezeld gaan van een donderslag. Bij een zwakke tot matige
westenwind wordt het hooguit een magere twintig graden.
Desondanks is het ook vandaag prima weer voor een biertje.
Bijvoorbeeld op het Laplace-plein, in de Cantustent!
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‘Groepje 4, Teddy Dier, heel veel
bier en plezier’, yellen twaalf
kids, twee mama’s en één papa
zo hard ze kunnen. “De sfeer in
onze groep was top, is top en
blijft top”, zegt Thijs die eerst
zeker wil weten dat de Cursor-

verslaggeefster wel precies in de
krant zet wat de groep zegt en
het niet mooier gaat maken dan
het in werkelijkheid is. Ook de
papa en mama’s worden om-
schreven met woorden als lief,
geweldig en super. Daar moet
wel aan toegevoegd worden dat
de ouders-voor-een-week
aanwezig waren tijdens deze
lovende woorden en dit de
strekking van de beoordeling
wellicht iets beïnvloed heeft. 

Ook de gadget van deze groep
heeft de papa en mama’s mis-
schien op voorhand al populair
gemaakt. De knuffelberen die de
groepsleden om hun nek
dragen, zijn dé manier om
eventuele groepsromances een
handje te helpen. Ilse: “Als je
iemand leuk vindt, doe je het
lichtje van je Teddy Dier aan en
als de ander jou ook leuk vindt
en zijn of haar lampje aandoet,
heb je een match”. 
Willem blijkt –zonder zich er

zelf bewust van te zijn- garant te
staan voor de meest specta-
culaire anekdotes:
“Dinsdagavond ben ik in minder
nuchtere toestand het hokje in-
gegaan naast de voordeur van
het huis waar ik deze week slaap.
Ik heb de deur van binnen ge-
sloten, maar daarna bleek de
sleutel vast te zitten en die ging
er met geen mogelijkheid meer
uit”. Gelukkig kon hij een
meisje opbellen dat ook een
sleutel had, die hem vervolgens
uit zijn benarde positie bevrijd-
de. De sleutel van zijn kamer
stak echter nog steeds op de
deur en Willem besloot de nacht
op de bank door te brengen. “De
volgende morgen werd ik toch
wakker in mijn kamer, zonder
broek aan, en ik heb geen idee
hoe.” 
Ook van woensdag op donder-
dag werd hem geen goede
nachtrust gegund. Het begon
met zijn fiets die kapot ging,
toen sprong hij bij iemand

achterop. Wat later sprong hij
weer van die fiets af waarna hij
de weg kwijt was. Uiteindelijk
liep Willem tot half zeven buiten
rond, ging ’s ochtends naar een
fietsenmaker waar bleek dat zijn
fiets het spontaan weer deed.
Ook papa Eelke heeft sinds
woensdagnacht een klein
probleem op fietsgebied: “Er
staat een fiets bij de Bunker waar
ik een sleutel van heb, maar op
onverklaarbare wijze kreeg ik
het slot ’s nachts niet open”. 
Het winnen van prijzen is voor
de groep bijna een sport ge-
worden. “We staan de hele week
overal voorop, worden steeds
weer naar voren geroepen en
maken continu de meeste
herrie. Dan kunnen we net zo
goed ook de meeste prijzen
winnen”, vindt Bob. Thijs wist
dankzij zijn sterke afwegings-
vermogen precies de juiste en-
veloppe uit een bak te pakken en
won daarmee vijftig euro. En
toen het brave meisje Paulien

zonder schroom haar bh uittrok,
deden drie andere dames vrolijk
mee, wat de groep heel wat
biertjes opleverde. Ilse: “Wij
dachten onze bh’s even sneaky
uit te trekken bij een paar bosjes,
maar later bleek dat het dankzij
een enorm gat in die bosjes alles
behalve sneaky was”.
Donderdag in de loop van de dag
beginnen de leden van dit
groepje hun stemmen langzaam
te verliezen, ook al ogen ze
verder nog fit. Papa Eelke ver-
zekert ons dat tegen de tijd dat
dit stuk in de Intro Cursor ver-
schijnt, er grote kans is dat de
groepsleden van Teddy Dier
totaal kapot zijn. Het plan is na-
melijk om het naar bed gaan en
het opstaan van donderdag op
vrijdag over te slaan. Met als
reden: de vraag wat ze tijdens
deze Intro het liefste overge-
slagen zouden hebben, werd al
meerdere malen beantwoord
met ‘het vroege opstaan’./.

Chantal Louwers
Foto: Bram Saeys

Als er een prijs zou worden uit-
gereikt aan de winnaar van de

Intro, zou groepje 4 van
Bedrijfskunde, beter bekend
als Teddy Dier, zeker in aan-
merking komen. Vijftig euro,
een bh-wedstrijd, lasergame-

bonnen en heel veel golf-
ballen. Er is weinig dat de

groep niet in de wacht wist te
slepen. Ook lukte het de

Teddy-Dierkids om bijna alle
aanwezigen bij de poolparty
bij het Paviljoen het bad in te
gooien. En ze werden met een

straatlengte verschil
kampioen vla slurpen.

“We staan de hele week voorop en maken continu de meeste herrie”

Teddy Dier
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““IIkk  zzoouu  nnoogg  wweell  eeeenn  wweeeekk  IInnttrroo  wwiilllleenn””,,  zzeeggtt
eeeenn  eenntthhoouussiiaassttee  JJooeepp  ttiijjddeennss  zziijjnn  lluunncchh  bbiijj
SSccaallaa..  DDee  mmeeeessttee  ssttuuddeenntteenn  bbeeggiinnnneenn  wwaalllleenn
oonnddeerr  hhuunn  ooggeenn  ttee  kkrriijjggeenn,,  hheett  mmeerreennddeeeell
bbeeggiinntt  zziijjnn  sstteemm  ttee  vveerrlliieezzeenn..  MMaaaarr  ddee  aaaann--
kkoommeennddee  BBeeddrriijjffsskkuunnddeessttuuddeenntt  ooooggtt  nnoogg  ffiitt..
WWaaaarr  eeeenn  ppaaaarr  uuuurrttjjeess  vveerrssllaappeenn  mmiiddddeenn  iinn  ddee
wweeeekk  aall  ggooeedd  vvoooorr  zziijjnn……““DDee  IInnttrroo  iiss  ssuuppeerr--
lleeuukk..  IIkk  bbeenn  wweell  eeeenn  bbeeeettjjee  mmooee,,  mmaaaarr  iikk  hhoouudd
hheett  nnoogg  wweell  eevveenn  vvooll..  OOvveerrddaagg  EEiinnddhhoovveenn  eenn
ddee  TTUU  oonnttddeekkkkeenn  eenn  ’’ss  aavvoonnddss  ffeeeesstteenn  vvoorrmmeenn
eeeenn  ggooeeddee  ccoommbbiinnaattiiee..  IIkk  bbeeggiinn  mmee  aall  bbeehhoooorr--
lliijjkk  tthhuuiiss  ttee  vvooeelleenn  hhiieerr..””  NNiieett  ggeekk  dduuss  ddaatt
JJooeepp  vveeeell  zziinn  hheeeefftt  iinn  kkoommeenndd  ccoolllleeggeejjaaaarr::  ““IIkk
bbeenn  vvaann  ppllaann  mmiijjnn  PP  ttee  hhaalleenn,,  mmaaaarr  hheett  ooookk
bbuuiitteenn  mmiijjnn  ssttuuddiiee  ggeezzeelllliigg  ddrruukk  ttee  hheebbbbeenn  eenn
vveeeell  nniieeuuwwee  vvrriieennddeenn  ttee  mmaakkeenn””..  OOpp  ddiitt
mmoommeenntt  vveerrhheeuuggtt  hhiijj  zziicchh  vvoooorraall  oopp  ddee
CCaannttuuss::  ““IIkk  hheebb  vveerrhhaalleenn  ggeehhoooorrdd  oovveerr
ggiieetteerrss  eenn  hheett  ggooooiieenn  mmeett  bbiieerr..  EEnn  mmeett  eeeenn  
hheelleebbooeell  mmeennsseenn  ssaammeenn  zziinnggeenn  ggeeeefftt  aallttiijjdd
eeeenn  aappaarrtt  ssffeeeerrttjjee””..

FFoottoo’’ss::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

””AAcchh,,  iikk  hheebb  eerr  ooookk  sscchhiijjtt  aaaann!!  ZZee  hheebbbbeenn  vvaasstt
nniieett  ddoooorr  ddaatt  iikk  hheett  bbeenn””,,  zzeeggtt  LLooeess  SStteevveerrss
nnaaddaatt  zzee  iinn  eevvaakkoossttuuuumm  --sslleecchhttss  bbeeddeekktt  mmeett
hheett  kkaarraakktteerriissttiieekkee  ssllaabbbbeettjjee  vvaann  hhaaaarr  
iinnttrrooggrrooeepp--  vvoooorr  CCuurrssoorr  oopp  ddee  ffoottoo  iiss  ggeeggaaaann..
IInn  ddrriieeëënnhhaallvvee  ddaagg  IInnttrroo  kkuunn  jjee  bblliijjkkbbaaaarr  hheeeell
wwaatt  sscchhrroooomm  vvaann  jjee  aaffwweerrppeenn..  NNiieett  ddaatt  zzee
oovveerrddrreevveenn  vveerrlleeggeenn  bbiinnnneennkkwwaamm,,  oovveerriiggeennss..  
HHeett  iiddeeee  vvoooorr  ddee  bblloooottrreeppoorrttaaggee  wwaass  aaff--
kkoommssttiigg  vvaann  mmaammaa  MMiisscchhaa..  MMaaaarr  wwaaaarroomm  iinn
ggooddssnnaaaamm  aall  ddaatt  bblloooott??  MMiisscchhaa::  ““OOmmddaatt  wwee
bbiijj  BBMMTT  ttee  ppaass  eenn  ttee  oonnppaass  ‘‘HHaarrddee  ppoorrnnoo’’
rrooeeppeenn””..  WWaaaarr  ddaatt  oopp  ssllaaaatt  wweeeett  mmaammaa  ooookk
nniieett,,  mmaaaarr  LLooeess  wwaass  bblliijjkkbbaaaarr  wweell  iinn  vvoooorr  eeeenn
ggeewwaaaaggddee  ffoottoo..  ““MMaaaarr  aalllleeeenn  oommddaatt  iikk  zzoo’’nn
ssuuppeerrggeezzeelllliiggee  ggrrooeepp  hheebb..  WWee  hheebbbbeenn  zzoovveeeell
ggeellaacchheenn””,,  zzeeggtt  zzee..  ““VVóóóórr  ddee  vvaakkaannttiiee  hhaadd  iikk
hheelleemmaaaall  ggeeeenn  zziinn  iinn  ddee  ssttuuddiiee,,  mmaaaarr  nnuu  wweell..
NNuu  kkeenn  iikk  aall  eeeenn  hhoooopp  mmeennsseenn!!””  
EEnn  vveeeell  mmeennsseenn  kkeennnneenn  LLooeess  nnuu..  ZZeekkeerr  nnaa
vvaannddaaaagg..

HHiijj  zzaagg  eerrtteeggeennoopp,,  WWiilllleemm..  VVeeeell  ttee  zzwwaaaarr,,  ddiiee
ssttuuddiiee  WWeerrkkttuuiiggbboouuww..  ZZoo  ssnnuuggggeerr  wwaass--iiee  nnoouu
ooookk  wweeeerr  nniieett..  EEnn  ddaann  ooookk  nnoogg  aalllleeeenn  mmaaaarr  
sseerriieeuuzzee  mmeennsseenn  ddaaaarr,,  wwaaaarr  jjee  ggeeeenn  ‘‘sscchhiikk’’
mmeeee  kkaann  hheebbbbeenn..  HHiijj  zzaagg  zziicchhzzeellff  aall  bbiinnnneenn  ddee
kkoorrttssttee  kkeerreenn  uuiittggeerraannggeeeerrdd  rraakkeenn..  MMaaaarr  ddee
ooggeenn  vvaann  WWiilllleemm  zziijjnn  ooppeenn  ggeeggaaaann  ddee  llaaaattssttee
ddaaggeenn,,  eenn  ddaann  vvoooorraall  ttiijjddeennss  ddee  llaattee  uuuurrttjjeess
bbiijj  hheett  EESSCC,,  wwaaaarr  hhiijj  vvrriieennddeenn  hheeeefftt  ggeemmaaaakktt..
JJee  kkaann  mmeett  ddeezzee  mmeennsseenn  bbeesstt  sscchhiikk  hheebbbbeenn,,
oonnttddeekkttee  hhiijj..  SSoocciiaallee  ccoonnttaacctteenn  zziijjnn
bbrrooooddnnooddiigg  nnaaaasstt  eeeenn  zzwwaarree  ssttuuddiiee,,  wweeeett
WWiilllleemm  iinnmmiiddddeellss,,  ““aannddeerrss  hhoouudd  jjee  hheett  nniieett
vvooll..””  EEnn  ddaann  iiss  ddiiee  ssttuuddiiee  mmiisssscchhiieenn  ooookk  wweell
ttee  ddooeenn..  DDuuss  iiss  ddee  mmaann  uuiitt  HHeeeesscchh  vvoollggeennddee
wweeeekk  wweeeerr  hhiieerr;;  oomm  oopp  EESSCC--iinnttrroodduuccttiieekkaammpp
ttee  ggaaaann..  HHeett  vvrriieennddeenn  mmaakkeenn  hheeeefftt  oovveerriiggeennss
ooookk  zziijjnn  pprriijjss::  eeeenn  ssllaaaappggeebbrreekk..  DDaatt  hheeeefftt  hhiijj
mmaaaarr  iinnggeehhaaaalldd  ddoooorr  ddoonnddeerrddaaggmmoorrggeenn  uuiitt  ttee
ssllaappeenn..  ““WWee  ddaacchhtteenn::  ‘‘DDaatt  ccuullttuuuurrpprrooggrraammmmaa
zzaall  ttoocchh  wweell  ggeeeenn  zzaakk  aaaann  zziijjnn’’,,  dduuss  wwee  zziijjnn
ppaass  oomm  1122..5500  uuuurr  ddee  ddeeuurr  uuiittggeeggaaaann..””

NNeeee,,  zzee  iiss  nniieett  ddrroonnkkeenn  ggeewweeeesstt  ddeezzee  iinnttrroo--
dduuccttiieewweeeekk..  ““DDaatt  kkoosstt  zzoovveeeell  mmooeeiittee,,  ddaann
mmooeett  iikk  ddee  hheellee  ttiijjdd  nnaaaarr  ddee  wwcc  oomm  ttee
ppllaasssseenn””,,  lleeggtt  MMaarriiee--AAnnnnee  zzuucchhtteenndd  uuiitt..  ZZee  iiss
wwééll  aaaannggeesscchhootteenn  ggeewweeeesstt  vvaann  ddee  mmiixx--
ddrraannkkjjeess,,  mmooggee  ddaatt  dduuiiddeelliijjkk  zziijjnn..  NNiieett  ddaatt  hheett
bbooeeiitt,,  oovveerriiggeennss..  EEiiggeennlliijjkk  ddooeett  nniieettss  eerr  hheeeell
vveeeell  ttooee,,  ttee  bbeeoooorrddeelleenn  aaaann  ddee  mmaattttee  bblliikk  vvaann
MMaarriiee--AAnnnnee..  NNoouu  jjaa,,  mmiisssscchhiieenn  ddaann  hheett  ssccoorreenn
vvaann  zzoovveeeell  mmooggeelliijjkk  ppuunntteenn..  MMooggeenn  hhaaaarr
vvooeettzzoolleenn  mmeett  eeeenn  ssttiicckkeerr  vvaann  LLuucciidd  oopp  ddee
ffoottoo??  HHeett  iiss  hhaaaarr  ggooeedd  bbeevvaalllleenn,,  ddeezzee  iinnttrroo--
wweeeekk..  HHaaaarr  ggrrooeeppjjee  iiss  oonnvveerraannddeerrdd  ddee  lleeuukkssttee
vvaann  aalllleemmaaaall,,  oommddaatt  iieeddeerreeeenn  eerr  ““ggrraappppiigg””  iiss
eenn  nniieemmaanndd  hheettzzeellffddee..  ZZee  zziieett  eerr  wweell  eerrgg  mmooee
uuiitt..  ““JJaa  mmaann..””
TToott  sslloott::  hhooee  ttrreeeeddtt  MMaarriiee--AAnnnnee  hheett  jjaaaarrlliijjkkssee
ppiillssffeessttiijjnn,,  ddee  ccaannttuuss,,  tteeggeemmooeett??  ZZee  kkiijjkktt
vveerrvveeeelldd..  ““DDaann  ggaaaann  wwee  ttoocchh  mmeett  bbiieerr  ggooooiieenn??
AAllttiijjdd  lleeuukk,,  mmeett  ddiinnggeenn  ggooooiieenn..””  ZZee  gglliimmllaacchhtt
mmeelliigg..  ““BBoovveennddiieenn  zziijjnn  wwee  hheett  lleeuukkssttee  ggrrooeeppjjee
vvaann  aalllleemmaaaall!!””  

JoepJoep Loes Wi l lemWi l lem Marie-Anne

MMeenn  nneemmee  eeeenn  iinnttrrooggrrooeeppjjee  ddaatt  eeeenn  wweeeekk
llaanngg  iinntteennssiieeff  mmeett  eellkkaaaarr  ooppttrreekktt;;  eeeenn
jjoonnggeenn  eenn  eeeenn  mmeeiissjjee  uuiitt  hheett  ggrrooeeppjjee;;  vveeeell
ffeeeesstteenn  mmeett  ddiittoo  hhooeevveeeellhheeddeenn  ddrraannkk  eenn
vvooiillàà::  hheett  ssttaannddaaaarrddrreecceepptt  vvoooorr  hheett  bbeeggiinn
vvaann  eeeenn  ((iinnttrroo))lliieeffddee..  DDee  lleeddeenn  vvaann  iinnttrroo--
ggrrooeeppjjee  44  ‘‘VViijjffttiieenn  bbiieerr’’  vvaann  BBoouuwwkkuunnddee  zziijjnn
eerr  zzeekkeerr  vvaann  ddaatt  eerr  eeeenn  oonnttlluuiikkeennddee  lliieeffddee
aaaannwweezziigg  iiss  bbiinnnneenn  hhuunn  ggeelleeddeerreenn..  SStteerrkkeerr
nnoogg::  eerr  zziijjnn  aall  wweeddddeennsscchhaappppeenn  aaffggeessllootteenn
oovveerr  wwaannnneeeerr  ddee  eeeerrssttee  kkuuss  uuiittggeewwiisssseelldd
ggaaaatt  wwoorrddeenn..  MMaaaarr  zzee  hheebbbbeenn  hheett  sstteell  nnoogg
sstteeeeddss  nniieett  zzooeenneenndd  ggeezziieenn..  DDee  ttwweeee  ttoorrtteell--
dduuiiffjjeess  --bbeeiiddeenn  nnoogg  vvrriijjggeezzeell--  lliijjkkeenn  zziicchh  vvaann
ggeeeenn  kkwwaaaadd  bbeewwuusstt..  MMaaaarrtteenn  eenn  LLiisseettttee
ffrriieemmeelleenn  lliieeffddeevvooll  iinn  eellkkaaaarrss  hhaaaarr  eenn  ddeennkkeenn
ddaatt  nniieemmaanndd  ddoooorr  hheeeefftt  ddaatt  zziijj  zziicchh  sstteerrkk  ttoott
eellkkaaaarr  aaaannggeettrrookkkkeenn  vvooeelleenn..  HHeellaaaass  MMaaaarrtteenn
eenn  LLiisseettttee::  jjuulllliiee  ‘‘lloovvee  aaffffaaiirr’’  iiss  ggeessppoott  eenn  bbiijj
ddeezzee  zzeellffss  wweerreellddkkuunnddiigg  ggeemmaaaakktt..  WWee  hhooppeenn
ddaatt  hheett  aaffsscchheeiidd  nniieett  ttee  zzwwaaaarr  wwoorrddtt
vvaannddaaaagg!!

Cursor is er het hele jaar door!
Deze week heeft universiteitskrant Cursor
je elke dag in woord en beeld op de hoogte
gehouden van de gebeurtenissen tijdens
de Intro. Elke morgen werd er een vers
exemplaar uitgedeeld. Vanzelfsprekend
verschijnt Cursor ook na de Intro, maar
dan wekelijks, met een aanzienlijk
dikkere, gevarieerdere en een tikje seri-
euzere uitgave. 
Je vindt het blad elke donderdagmorgen
(behalve tijdens vakanties) in de licht-
blauwe bakken, die in alle gebouwen te
vinden zijn. Het blad staat iedere week vol
met nieuws over het Eindhovense studen-

tenleven, over sportevenementen, onder-
wijszaken, onderzoek en persoonlijke 
gesprekken met mensen die iets bij-
zonders gaan doen of hebben mee-
gemaakt. Ook word je op de hoogte ge-
houden van bestuurlijke beslissingen die
hier aan de universiteit en in Den Haag
genomen worden die voor jou van belang
zijn. En natuurlijk zijn er de universiteits-
berichten, waarin alle roosterwijzigingen
en de evenementen van de verenigingen
aangekondigd worden. /.
Vanzelfsprekend kun je ons ook vinden op internet:
www.tue.nl/cursor.

De outfit van het meisje 
met het roze boekje

IInn  IInnttrroo  CCuurrssoorr  11  wweerrdd  mmeett  ddee  wwoooorrddeenn  ‘‘wwoorrddtt
vveerrvvoollggdd’’  bbeellooooffdd  tteerruugg  ttee  kkoommeenn  oopp  ddee
iinnhhoouudd  vvaann  ddee  vvrriieennddeennbbooeekkjjeess  vvaann  ggrrooeeppjjee
22  vvaann  BBeeddrriijjffsskkuunnddee  ((wwaaaarriinn  ooookk  JJooeepp  zziitt,,  zziiee
oonnddeerraaaann  oopp  ddeezzee  ppaaggiinnaa))..  TTooeenn  wwaarreenn  ddee
bbooeekkjjeess  nnoogg  bbiijjnnaa  lleeeegg..  MMaaaarr  iinnttuusssseenn  hheeeefftt
hheett  vvrriieennddeennbbooeekkjjeessggrrooeeppjjee  eeeenn  hheeuussee
wwiinnnnaaaarr  ooppggeelleevveerrdd::  LLiizzaannnnee..  DDiinnssddaagg  aall
wweerrdd  ddee  llaaaattssttee  ppaaggiinnaa  vvaann  hhaaaarr  bbooeekkjjee  vvooll--
ggeesscchhrreevveenn..  ZZee  kkrreeeegg  mmeett  bbeehhuullpp  vvaann  hhaaaarr
cchhaarrmmeess  iinn  nnoo--ttiimmee  hheeeell  vveeeell  mmeennsseenn  ((vvoooorr--
nnaammeelliijjkk  mmaannnneenn))  zzoo  vveerr  ddaatt  zzee  iinn  hhaaaarr  rroozzee
bbooeekkjjee  wwiillddeenn  sscchhrriijjvveenn..  IInnttrrooppaappaa  RRooyy  iiss
oonnttzzeetttteenndd  ttrroottss  oopp  zziijjnn  ‘‘ddoocchhtteerr’’,,  ddiiee
bbeewweezzeenn  hheeeefftt  ddaatt  eeeenn  vvrriieennddeennbbooeekkjjee  ddéé

mmaanniieerr  iiss  oomm  ssnneell  eenn  mmaakkkkeelliijjkk  ccoonnttaacctt  ttee
lleeggggeenn  mmeett  oonnbbeekkeennddeenn..  
NNaa  eeeenn  iinnssppeeccttiiee  vvaann  wwaatt  ddee  hheerreenn  iinn  kkwweessttiiee
iinnggeevvuulldd  hheebbbbeenn,,  kkiijjkktt  RRooyy  iieettss  mmiinnddeerr
vvrroolliijjkk..  ““DDaatt  zzee  eerrvvaann  ddrroommeenn  LLiizzaannnnee  bbeetteerr
ttee  lleerreenn  kkeennnneenn,,  vviinndd  iikk  pprriimmaa  eenn  bbeeggrriijjpp  iikk
mmaaaarr  aall  ttee  ggooeedd..  IIkk  hheebb  wwaatt  mmeeeerr  mmooeeiittee  mmeett
ddee  jjoonnggeennss  ddiiee  eerr  vvaann  ddrroommeenn  ‘‘hhaaaarr  ttee  llaatteenn
kkoommeenn’’  ooff  ddiiee  hheett  bbeedd  mmeett  hhaaaarr  wwiilllleenn
ddeelleenn””..  RRuuiikkeenn  wwiijj  hhiieerr  jjaallooeezziiee??

FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee  

Love is in the air…

Een anonieme paparazzi maakte deze foto, waarop
duidelijk te zien is hoe Lisette Maartens hoofd streelt.
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Leon van der Zanden krijgt al 
klooiend de zaal aan het lachen 

Twee cabaretiers had de
vernieuwde Eindhovense
Stadsschouwburg in
petto om een goede beurt
te maken bij de nieuwe
lichting TU/e-studenten.
Groninger Anne Jan
Toonstra liet zien tot de
aanstormende talenten
te horen. En Intro-huisca-
baretier Leon van der
Zanden bewees dat je

voor een half uur cabaret
helemaal geen teksten
nodig hebt. Gewoon een
beetje klooien met het
publiek, dan is hij op zijn
best.

Vier keer op een dag een
kort programma opvoeren,
dat zullen de twee caba-
retiers niet gewend zijn. En
het is een beetje te merken

dat de eerste ronde al om
10.00 uur ’s ochtends
begint - op de dag na de
kroegentocht. Anne Jan
Toonstra krijgt het sla-
perige publiek maar
moeilijk mee. Af en toe
klinkt er gegniffel en wordt
er geklapt. Maar het houdt
niet over. 
Terwijl Toonstra toch
aardige dingen laat zien.

Blijven hangen in het ge-
heugen van uw recensent
zijn vooral de ‘Giro 555’-
spotjes. Met op de ach-
tergrond een treurige
piano-riedel klinkt het door
de speakers: “Dit is Wang.
Hij is dertien jaar oud en
hij moet zijn lichaam
verkopen voor geld. Geef
daarom gul aan ‘Whore
Child’.” Of het spotje voor
de cursus ‘Leren leven met
kanker; een stukje in-
nerlijke groei’.
Het bespelen van het
publiek gaat Leon van der
Zanden gemakkelijker af.
De -van oorsprong-
Helmonder heeft duidelijk
de lach aan zijn kont
hangen. Hij treedt alweer
jaren op in de Intro en dat
is te merken. Schijnbaar
heeft hij niets voorbereid,
want hij vult zijn halfuur
met het opbellen van in-
trokids die te laat zijn en
het massaal zingen van
een verjaardagsliedje voor
Els, die nog onderweg is. 
Van der Zanden verstaat
de kunst van niets iets te
maken. In een ooghoek
ziet hij fotograaf Bart van
Overbeeke, die naar zijn
smaak wel erg dichtbij
komt. Voor de fotograaf het
weet is hij zijn peperdure
camera kwijt. “Eens even

kijken waar dit knopje voor
dient. Het is maar goed dat
ik in een goede bui ben”,
dreigt Van der Zanden, al
rondzwierend met de

camera op statief. De volle
zaal vreet het allemaal als
ontbijtkoek./.

Dansende mannen bij
Footloose.
Foto: Bart van Overbeeke

Ook bij Dekate Mousa weten ze het inmiddels: sex sells. 
Foto: Bart van Overbeeke

Foto’s: Bart van Overbeeke
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Meezingen in het CKE
Marijke Starke uit Asten
komt eindelijk aan haar
trekken. Niet dat zuipen en
feestvieren haar zo te-
genstaat, maar haar hart
gaat toch vooral uit naar
cultuur. “Ik wil de
komende jaren verder
komen dan studeren en
zuipen. Ik wil me ook mu-
zikaal verder ontwikkelen”,
vertelt de aankomend
studente Werktuigbouw-
kunde op donderdag-
ochtend in een zaaltje van
het CKE in de Kruisstraat.
Ze staat achter een muurtje
te kijken naar een groep 
introgangers die voor de
gelegenheid op het
podium zijn gezet door een
medewerker van het CKE.
Twee jongens spelen
gitaar, eentje zit achter een
drumstel, er is een toet-
senist en een slungelige
jongen zingt met over-
slaande stem een klas-
sieker van Bob Dylan. Het
publiek laat zich makkelijk
verleiden tot het mee-
klappen en zwaaien op het
ritme van de akkoorden.
Marijke kijkt genietend
toe. Ze zou graag gitaar
leren spelen. “De studen-
tentijd biedt daartoe veel
gelegenheid. Veel stu-
denten beginnen vanaf
nul, daar kan ik me goed bij
aansluiten.” 
Niet iedereen neemt zo
actief deel aan het culturele
gelag. Rechts in de zaal, op
de verduisterde trap, knik-
kebollen de laatkomers.
Stijn Koopal is een van hen.
“Het gaat wel”, zegt hij

dapper,
“maar in
bed liggen
zou wel
lekker
zijn.” Hij
kijkt posi-
tief terug
op de 
afgelopen
dagen,
hoewel
zijn
groepje
“een
beetje
stil” is.
“We hebben elkaar niet
echt goed leren kennen.”
De student Technische
Informatica weet nu al
zeker, dat hij de komende
jaren de tijd van zijn leven
zal hebben. “Die sfeer!
Iedereen praat tegen je, ie-

dereen doet gezellig.
Mensen die je helemaal
niet kent. Maar misschien
komt dat ook een beetje
door het bier…” Hij zwijgt
en staart weer wat naar zijn
schoenen. De jongen op

het podium
legt een snik in zijn stem.
“That long cloud is comin’
down. I feel like I’m
knockin’ on heaven’s
door.”/.

Meedreunen in Dynamo

““WWaaaarr  ggaaaann  jjuulllliiee  nnaaaarrttooee??””  DDee  iinn--
ttrrookkiinnddjjeess  aaaann  wwiiee  ddee  CCuurrssoorr--vveerr--
ssllaaggggeeeeffsstteerr  hheett  vvrraaaaggtt,,  hheebbbbeenn
ggeeeenn  ffllaauuww  iiddeeee..  SScchhaaaappaacchhttiigg
llooppeenn  zzee  aacchhtteerr  ddee  mmeeuuttee  aaaann,,  ddee
ttrraapp  oopp,,  ttoott  bboovveenniinn  hheett  ffeellggrrooeenn--
rrooddee  DDyynnaammooggeebboouuww..  VVoooorroopp  lloooopptt
eeeenn  mmeeddeewweerrkksstteerr  vvaann  hheett  jjoonnggee--
rreenncceennttrruumm..  ZZee  ssoommtt  rroouuttiinneeuuss  oopp
wwaatt  ssttuuddeenntteenn  hhiieerr  zzooaall  ttee  zzooeekkeenn
hheebbbbeenn..  
DDaatt  iiss  eeiiggeennlliijjkk  vvrriijj  wweeiinniigg,,  wwaanntt  ddee
ssppoorrttffaacciilliitteeiitteenn  zziijjnn  oopp  ddee  ccaammppuuss
bbeetteerr  eenn  ggooeeddkkooppeerr..  EEnn  wwiiee  pprroo--
bblleemmeenn  hheeeefftt  mmeett  zziijjnn  ssttuuddiiee,,  hhooeefftt
bbiijj  ddee  hhuullppvveerrlleenneerrss  vvaann  DDyynnaammoo
ooookk  nniieett  eecchhtt  aaaann  ttee  kkllooppppeenn..  ““DDee
hhuullppvveerrlleenniinngg  aaaann  kkwweettssbbaarree
jjoonnggeerreenn  iiss  aallttiijjdd  eeeenn  bbeellaannggrriijjkk  oonn--
ddeerrddeeeell  vvaann  DDyynnaammoo  ggeewweeeesstt””,,  lleeggtt
jjoonnggeerreennwweerrkkeerr  AAhhmmeedd  KKoottaattii  uuiitt,,

““mmaaaarr  ssttuuddeenntteenn  zziijjnn
hhiieerr  vvaann  hhaarrttee  wweellkkoomm..””
IInn  ddee  pprraakkttiijjkk  kkoommeenn  zzee
eerr  mmaaaarr  mmoonnddjjeessmmaaaatt..
TToocchh  ssttaaaatt  DDyynnaammoo  ddiitt
jjaaaarr  vvoooorr  hheett  eeeerrsstt  oopp  hheett
lliijjssttjjee  vvaann  ccuullttuurreellee  iinn--
sstteelllliinnggeenn  vvoooorr  ddee  iinnttrroo--
ggaannggeerrss..  ““OOnnss  pprroo--
ggrraammmmaa  iiss  bbrreeddeerr
ggeewwoorrddeenn..  NNaaaasstt  hhuullpp--
vveerrlleenniinngg  bbiieeddeenn  wwee  ooookk
ssppoorrtt,,  ccuullttuuuurr  eenn
mmuuzziieekk””,,  vveerrtteelltt  KKoottaattii..  
DDaatt  llaaaattssttee  iiss  nnooggaall  ttee  hhoorreenn..  IInn  ddee
kkeellddeerr  vvaann  hheett  ppaanndd  ddrreeuunntt  aalllleess  eenn
iieeddeerreeeenn  mmeeee  mmeett  ddee  zzwwaarree  bbaass  vvaann
ddee  bbaanndd  LLoottuuss..  AAcchhtteerriinn  ddee  zzaaaall,,
ggeezzeetteenn  oopp  eeeenn  ooppeenn  ttrraapp,,  kkiijjkktt
RRooeellaanndd  KKllaaaasssseenn  uuiitt  UUttrreecchhtt
mmoonntteerr  ddee  rruuiimmttee  iinn..  HHiijj  hheeeefftt  hheett

hhiieerr  rreeuuzzee  nnaaaarr  zziijjnn  zziinn..  ““JJaaaaaa,,  jjee
vvooeelltt  ddee  bbaass  lleekkkkeerr!!””  EEiinnddhhoovveenn  vvaalltt
hheemm  bbeesslliisstt  nniieett  tteeggeenn,,  zzeellffss  nniieett
vveerrggeelleekkeenn  mmeett  ddee  ssttaadd  wwaaaarr  hhiijj
vvaannddaaaann  kkoommtt,,  ddee  nnoottooiirree  ssttuuddeenn--
tteennssttaadd  UUttrreecchhtt..  ““JJuuiisstt  ddaaaarroomm  bbeenn
iikk  hhiieerr  kkoommeenn  ssttuuddeerreenn..  DDeellfftt  vviinndd
iikk  mmaaaarr  eeeenn  ssaaaaiiee  bbooeell,,  eeeenn  oouuddee

ssttaadd..  HHeett  uuiittggaaaannsslleevveenn  iiss  hhiieerr  hheeeell
ggooeedd,,  aalllleess  lliiggtt  zzoo  lleekkkkeerr  ddiicchhtt  bbiijj
eellkkaaaarr..””  EEnn  BBrraabbaannddeerrss  zziijjnn  lleeuukkee
ffeeeessttnnuummmmeerrss,,  wweeeett  RRooeellaanndd  uuiitt  eerr--
vvaarriinngg..  OOmmddaatt  hhiijj  eeeenn  ppaaaarr  kkeeeerr
nnaaaarr  PPSSVV  iiss  kkoommeenn  kkiijjkkeenn,,  kkeennddee  hhiijj
ddee  ssttaadd  aall  eeeenn  bbeeeettjjee..  
OOff  ddee  ccuullttuurreellee  rroonnddlleeiiddiinngg  hheemm

aaaannsspprreeeekktt??  JJaazzeekkeerr,,  hhiijj  ssppeeeelltt  zzeellff
ttrroommppeett..  ““IInn  UUttrreecchhtt  ssppeeeell  iikk
ttrroommppeett  iinn  eeeenn  ffaannffaarree,,  ddaatt  wwiill  iikk
ooookk  hhiieerr  ggaaaann  ddooeenn..””  

In één minuut sterven 
op het treintoilet
Van welke culturele vaar-
digheden zul je tijdens je
studie het meeste profijt
hebben? Gaat een docent je
een voldoende geven
omdat je zo mooi kunt
spelen op een trek-
accordeon of omdat je zo
creatief figuurtjes kunt
vouwen uit een stukje
papier? Geeft hij alsnog de
zegen aan je middelmatige
werkstuk omdat je zo’n on-
gelooflijke geile tango in
huis hebt, of omdat je met
je digitale camera zulke
vlijmscherpe opnames
kunt maken van een heel
klein vlindertje? We
dachten het niet. 
Maar wat als je nu heel be-
dreven bent in het inspelen
op zijn sentimenten. Laat
die waterlanders maar
stromen, begin spontaan
te jammeren en

stamelen over hoe diep te-
leurgesteld je ouders wel
niet zullen zijn. Inderdaad,
toneelspel, daar heb je echt
wat aan. 
Gisteren konden de nul-
dejaars in Scala wat er-
varing met toneel opdoen
tijdens de workshop van to-
neelvereniging Doppio.
Leukste opdracht: speel
een stuk met twee mensen
en zorg daarbij dat één van
hen na een minuut dood is.
Maakt niet uit hoe. De toe-
schouwers mochten
bepalen waar deze legend-
arische sterfscène zich zou
gaan afspelen. En wat werd
het? Een piepklein trein-
toilet. Nog nooit iemand zo
mooi zien doodgaan aan
een knappende blaas, die
zij van die ander niet mag
legen./.

DDeezzee  ddaammee,,
ggeettooooiidd  mmeett  
eeeenn  aalllleerrlliieeffsstt
ddiiaaddeeeemmppjjee
((RRhheessaa  BBaaaarr
uuiitt  UUttrreecchhtt)),,
wweerrdd  ggiisstteerreenn
ttwwiinnttiigg  jjaaaarr
eenn  vviieerrddee  ddaatt
iinn  DDyynnaammoo..
FFoottoo::  BBrraamm
SSaaeeyyss
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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)

CHEOPS leeft zich uit
op Lucid-caravan 

De flitsende caravan op het grasveld voor
het Hoofdgebouw kan niemand ontgaan
zijn. Hij is verbouwd door de knutselaars
van Lucid, de studievereniging van
Industrial Design. In de Intro tapt men er
biertjes en draait er dagelijks een dj.
Gistermorgen stond dit blinkend stuk blik
echter ineens achterstevoren. En de wielen
waren foetsie!
Wat was er aan de hand? Een dag eerder
had het Lucid-bestuur de gevel van Vertigo
(het gebouw van Bouwkunde) ‘bevuild’
met de tekst ‘Lucid’, opgebouwd uit Intro-

Cursors. En nu had het bestuur van bouw-
kundevereniging CHEOPS zoete wraak
genomen. Het opmerkelijke was alleen dat
oud-bestuursleden van Lucid hierbij
hadden gecollaboreerd. Woordvoerder
Flip van het oude bestuur: “De caravan was
vannacht verlaten en we konden gewoon
door het luik aan de zijkant naar binnen.”
Eenmaal binnen bleek ook de biertap nog
gewoon te werken. Een buitenkansje!
Maar het zijn brave jongens, stuk voor
stuk. Want de biertjes zijn gewoon betaald
en er is niets gesloopt. Nou ja, de wielen
gingen eraf. Maar het eerste wiel kwam 
gisteren alweer terug, in ruil voor het ver-
wijderen van de letters van Vertigo. “En het
tweede wiel kan Lucid tegemoet zien
wanneer ze degelijk hang- en sluitwerk
hebben opgehangen”, aldus Flip. “Nu
kunnen andere verenigingen ’s nachts zo
in de caravan. Maar schrijf dat maar niet
op.”
Vlak voor het ter perse gaan van dit
nummer kreeg dit verhaal nog een
staartje. Door het aanbieden van een heuse
bier-KOE liet het Lucid-bestuur zien aan
het bestuur van CHEOPS dat het neer-
zetten van een degelijk KOE-project 
helemaal niet zo moeilijk is. De bal ligt dus
bij CHEOPS.

De winnaars zijn de losers

HHiijj  gglliimmtt  vvaann  ttrroottss,,  iinnttrrooppaappaa  DDaaaann  AAllbbeerrggaa
vvaann  ddee  DDiivviinngg  DDuucckkss..  HHeett  iinnttrrooggrrooeeppjjee  vvaann
EElleekkttrroo  hheeeefftt  nniieett  aalllleeeenn  eeeenn  ssttrrooppddaass  vvaann
eeeenn  ttooeekkoommssttiigg  bbeessttuuuurrsslliidd  vvaann  ssttuuddiieevveerr--
eenniiggiinngg  TThhoorr  wweetteenn  ttee  vveerroovveerreenn,,  ttiijjddeennss  ddee
bbaarrbbeeccuuee  oopp  wwooeennssddaaggaavvoonndd..  DDee  ssttuuddeenntteenn
hheebbbbeenn  ooookk  nnoogg  eeeenn  ssnnoowwbbooaarrdd  ggeewwoonnnneenn
ttiijjddeennss  ddee  mmuuzziieekkqquuiizz  vvaann  ddee  SSSSRREE..  DDee
DDiivviinngg  DDuucckkss  zzaaggeenn  mmeetteeeenn  ddaatt  ddee
ssnneeeeuuwwppllaannkk  oonnggeekkeennddee  mmooggeelliijjkkhheeddeenn
bboooodd..  DDoooorr  eerr  ggaatteenn  iinn  ttee  bboorreenn,,  hheebbbbeenn  zzee
‘‘mm  oommggeettoovveerrdd  ttoott  eeeenn  ggrroottee  bbiieerrttrraayy..  
EEnn  nnuu  kkoommtt  ddee  kkllaappppeerr::  iinn  rruuiill  vvoooorr  ddee
ssttrrooppddaass  hheeeefftt  hheett  TThhoorrbbeessttuuuurr  bbeellooooffdd  ddaatt

ddee  ttrraayy  eeeenn  jjaaaarr  llaanngg  ddiieennsstt  mmaagg  ddooeenn  iinn
WWaallhhaallllaa,,  hheett  EElleekkttrroohhoonnkk  iinn  ddee  kkeellddeerr  vvaann
PPootteennttiiaaaall..  HHooeezzoo,,  rreeddeenn  ttoott  ttrroottss??  DDee  DDiivviinngg
DDuucckkss  hheebbbbeenn  nniieett  aalllleeeenn  ddee  mmooeeiizzaaaamm  vveerr--
oovveerrddee  ssttrrooppddaass  pprriijjssggeeggeevveenn,,  mmaaaarr  ooookk  nnoogg
hhuunn  ssnnoowwbbooaarrdd  aaffggeessttaaaann!!  LLoosseerrss!!  
TTyyppiisscchh  ddee  aannaallyyssee  vvaann  eeeenn  bbuuiitteennssttaaaannddeerr,,
ssppuutttteerrtt  DDaaaann  tteeggeenn..  ““HHeett  iiss  eecchhtt  nniieett  zzoo
mmaakkkkeelliijjkk  oomm  vvoooorr  eellkkaaaarr  ttee  kkrriijjggeenn””,,  vveerrtteelltt
hhiijj..  ““MMeett  aallllee  ttrraaddiittiieess  vvaann  hheett  WWaallhhaallllaa
zzoommaaaarr  iieettss  nniieeuuwwss  ttooeevvooeeggeenn..””  JJee  mmooeett
eerrbbiijj  hhoorreenn  oomm  hheett  ttee  bbeeggrriijjppeenn,,  zzuulllleenn  wwee
mmaaaarr  zzeeggggeenn..  
FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

Verlaat de TU/e met één miljoen dollar
Even een tip voor de komende vijf, zes jaar
dat jullie hier rondlopen. Ga je tijd niet
verdoen met stompzinnige bijbaantjes,
maar stort je de eerstkomende jaren op je
studie én op de zes wiskundige problemen
die het Amerikaanse Clay Mathematics
Institute graag zo snel mogelijk opgelost
wil zien. Voor elke goede oplossing sleep je
een miljoen dollar in de wacht. Het waren
oorspronkelijk zeven hersenkrakers, maar
een geniale en totaal wereldvreemde Rus,
Grigori Perelman, heeft er inmiddels al

één opgelost. Het gaat hierbij om het
Vermoeden van Poincaré. Hij ontving voor
deze prestatie dinsdag ook de Fields Medal
- zeg maar de Nobelprijs voor wiskunde,
maar van zijn moeder mag hij blijkbaar
zijn woonplaats Sint Petersburg niet
verlaten. Ook op dat miljoen van het Clay
Institute stelt Perelman tot op heden geen
prijs. Voor jullie blijven nu nog zes pro-
blemen over om op te lossen, ieder goed
voor een miljoen./.
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Hij doet het niet meer
SSTT--iinnttrrooggrrooeeppjjee  TT--ttiinn’’ss  sswweeeett  kkiiddddoo’’ss  zzooeekktt  vvoooorr  ‘‘oonnss  ppaapp  eenn
oonnss  mmaamm’’  eeeenn  rreellaattiieetthheerraappeeuutt..  MMaammss  iiss  ttee  vvaaaakk  wweegg  eenn  ppaappss
wwoorrddtt  eerroonnddeerr  ggeeddrroonnkkeenn  ddoooorr  zziijjnn  kkiinnddjjeess,,  wwaaaarrddoooorr  hheett
zzeellffvveerrttrroouuwweenn  vvaann  ppaappaalliieeff  aaaann  hheett  aaffbbrrookkkkeelleenn  iiss..  OOookk  zzoouu
hhiijj  nniieett  mmeeeerr  ffuunnccttiioonneerreenn,,  zzoowweell  iinn  hheett  bbeedd  aallss  ddaaaarrbbuuiitteenn..
HHuullpp  iiss  dduuss  ddrriinnggeenndd  nnooddiigg  oomm  ddee  eecchhtteelliieeddeenn  wweeeerr  bbiijj  eellkkaaaarr
ttee  bbrreennggeenn..  

Life sucks without ducks
DDee  ttwweeee  bbllaauuwwee  hhooeeddjjeess  mmeett  ppllaassttiicc  bbaaddeeeennddjjeess  vvaann  hheett  iinn--
ttrrooggrrooeeppjjee  DDiivviinngg  DDuucckkss  zziijjnn  iinn  ddee  nnaacchhtt  vvaann  wwooeennssddaagg  oopp
vvrriijjddaagg  llaaffhhaarrttiigg  oonnttvvooeerrdd..  DDee  rreecchhttmmaattiiggee  eeiiggeennaarreenn  zziijjnn  eerrgg
aaaann  ddee  eeeennddjjeess  ggeehheecchhtt  eenn  ssmmeekkeenn  ddee  oonnttvvooeerrddeerrss  ccoonnttaacctt  oopp
ttee  nneemmeenn  oomm  oovveerr  tteerruuggggaavvee  ttee  oonnddeerrhhaannddeelleenn..  BBeell  nnaaaarr::
DDaavviidd  HHaarrddyy,,  tteell..  0066--5555774488442222..  

Overrijp
BBiibbiiaannee  kkaann  ssttooppppeenn  mmeett  zzooeekkeenn  nnaaaarr  hhaaaarr  bblloonnddee  ggoodd..  HHiijj
hheeeett  nnaammeelliijjkk  GGoorrddoonn  eenn  zziitt  iinn  ggrrooeeppjjee  33  vvaann  IIDD..  DDeezzee  ggooeedd--
llaacchhssee  kknnuull  iiss  iinn  hheett  bbeezziitt  vvaann  hheett  vveerreeiissttee  ggooddddeelliijjkkee
lliicchhaaaamm..  HHooeewweell  hhiijj  ppaass  1177  wwiinntteerrss  ggeehhaarrdd  iiss,,  vvooeelltt  hhiijj  zziicchh
ggeeeesstteelliijjkk  mmiinnsstteennss  2255..  

Als hij maar ballen heeft 
BBiibbiiaannee  vvaann  ddee  IInnttrrooccoommmmiissssiiee  hheeeefftt  hhaaaarr  wweennsseenn  bbiijjggeesstteelldd..
BBiijj  ggeebbrreekk  aaaann  bblloonnddee  mmaannnneenn  mmeett  eeeenn  ggooddddeelliijjkk  lliicchhaaaamm
sstteelltt  zziijj  zziicchh  nnuu  ooookk  tteevvrreeddeenn  mmeett  ‘‘ggeewwoonnee’’  mmaannnneenn  oomm
ppaarrttttiimmee  mmeeee  ttee  vvrriijjeenn..  BBeell  nnaaaarr  004400--22447744007733..  

James Dean is alive
BBiijj  BBoouuwwkkuunnddeeggrrooeepp  99  iiss  iieemmaanndd  hhaaaarr  CCaannttuussmmuunntt  kkwwiijjtt--
ggeerraaaakktt..  DDuuss  zzooeekktt  mmeenn  nnaaaarrssttiigg  nnaaaarr  zzoo’’nn  mmuunntt..  IInn  rruuiill  mmaagg  jjee
mmeett  vvaann  aalllleess  vvaann  ggrrooeepp  99  oopp  ddee  ffoottoo,,  uuiitteeeennllooppeenndd  vvaann  JJaammeess
DDeeaann  ttoott  JJaann  SSmmiitt..  BBeell  0066--2299559955667733

Gevonden voorwerpen
BBiijj  IInntteerrmmaattee  ssppeeeelltt  mmeenn  ggeevvoonnddeenn--vvoooorrwweerrppeennbbaalliiee..  ZZoo
hheeeefftt  hheett  bbeessttuuuurr  ddee  ggooeeddhheeiidd  ggeehhaadd  zziicchh  ttee  oonnttffeerrmmeenn  oovveerr
eeeenn  aacchhtteerrggeellaatteenn  GGeewwiiss--iinnttrroosshhiirrtt..  VVeerrddeerr  lliiggtt  eerr  eeeenn  rrooddee
FFoooottlloooossee--vvllaagg  iinn  ddee  sscchhaappppeenn  vvaann  IInntteerrmmaattee..  MMoocchhtt  ddee  rreecchhtt--
mmaattiiggee  eeiiggeennaaaarr  ddee  vvllaagg  tteerruugg  wwiilllleenn  kkrriijjggeenn,,  ddaann  iiss  ccoonnttaacctt
vviiaa  ee--mmaaiill  ddee  aaaannggeewweezzeenn  wweegg::  bbeessttuuuurr@@iinntteerrmmaattee..nnll

Levensvragen
GGrrooeeppjjee  22  vvaann  IInndduussttrriiaa  iiss  hheeeell  bbeenniieeuuwwdd  ooff  ddiitt  hheett  eenniiggee
ggrrooeeppjjee  iiss  mmeett  mmeeeerr  mmeeiiddeenn  ddaann  jjoonnggeennss..

Hoge hakken
HHeett  CCHHEEOOPPSS--bbeessttuuuurr  bbeeddaannkktt  hheett  bbeessttuuuurr  vvaann  LLuucciidd  vvoooorr  hheett
wweegghhaalleenn  vvaann  ddee  lleetttteerrss  aacchhtteerr  ddee  rraammeenn  vvaann  VVeerrttiiggoo..

Echte liefde
LLuucciidd  bbeeddaannkktt  CCHHEEOOPPSS  vvoooorr  hheett  tteerruuggbbeezzoorrggeenn  vvaann  hheett  eeeerrssttee
wwiieell  vvaann  hhuunn  ccaarraavvaann..

En genegenheid 
OOpprrooeepp  aaaann  aallllee  bboouuwwkkuunnddeessttuuddeenntteenn  ddiiee  eeeenn  bbiieerrttjjee  wwiilllleenn
ddrriinnkkeenn  bbiijj  eeeenn  KKOOEE  ddiiee  wweell  oopp  eeiiggeenn  bbeenneenn  kkaann  ssttaaaann::  zziijj  zziijjnn
vvaann  hhaarrttee  wweellkkoomm  bbiijj  ddee  ccaarraavvaann  vvaann  LLuucciidd..

De groeten van STU
HHeett  OOnnddeerrwwiijjss  eenn  SSttuuddeenntteenn  SSeerrvviiccee  CCeennttrruumm  ((SSTTUU))  wweennsstt
DDaavviidd  HH..  uuiitt  EE..  eeeenn  ssuucccceessvvoollllee  ssttuuddiiee  TTeecchhnniisscchhee
BBeeddrriijjffsskkuunnddee  ttooee..

Verfrissende oorlog
GGrrooeeppjjee  1133  vvaann  WW  oofftteewweell  ‘‘ddee  ttooiilleettvveerrffrriisssseerr--tteerrrroorriisstteenn’’
ddeelleenn  ggrrooeeppjjee  22  mmeeddee  ddaatt  hhuunn  mmuunniittiiee  iiss  aaaannggeevvuulldd..  DDee  oooorrlloogg
iiss  bbeeggoonnnneenn!!

Bodempje leggen

DDoonnddeerrddaaggaavvoonndd  eeeettccaafféé--
aavvoonndd  vvoooorr  iinnttrroollooppeerrss..  DDee
mmeennsseenn  vvaann  hheett
WWookkppaarraaddiijjss  eexxppeerrii--
mmeenntteerreenn  mmeett  nniieeuuwwee
vvoorrmmeenn  vvaann  ‘‘ddooee  hheett  ((eeeenn
bbeeeettjjee))  zzeellff’’..  LLoooopp  nnaaaarr  hheett
bbuuffffeett  ,,  kkiieess  ddee  iinnggrree--
ddiiëënntteenn  eenn  ddrraaaagg  zzee  oovveerr
aaaann  ddee  kkookk..  DDiiee  hhuusssseelltt  ddee
bbooeell  vveerrvvoollggeennss  oomm  iinn  ddee
wwookk..  ZZiieett  eerr  ggeezzoonndd  uuiitt..

MMaaaarr  jjee  kkaann  eerr  ooookk  ggeewwoooonn,,
zzooaallss  iinn  eeeenn  nnoorrmmaaaall  rreess--
ttaauurraanntt,,  aaaann  eeeenn  ttaaffeellttjjee
ggaaaann  zziitttteenn  eenn  jjee  ddoooorr
cchhaarrmmaannttee  ddaammeess  CChhiinneeeess
vvooeeddsseell  llaatteenn  vvoooorrzzeetttteenn..
ZZooaallss  ddee  ggrrooeeppeenn  ssttuu--
ddeenntteenn  ddiiee  hhiieerr  ddeezzee  aavvoonndd
eeeenn  sstteevviiggee  bbooddeemm  lleeggggeenn
vvoooorr  ddee  nnaacchhtt  ddiiee  ttrraaddiittiiee--
ggeettrroouuww  ddee  llaannggssttee  iiss  vvaann

ddee  IInnttrroo..
SSffeeeerr..  DDee  ggrroottee,,  bbeennaauuwwddee
eenn  rruummooeerriiggee  eeeetttteenntt  lliijjkktt
nniieett  eecchhtt  oopp  eeeenn  ppaarraaddiijjss..
DDee  vviieerrhhoonnddeerrdd  ppllaaaattsseenn
mmaakkeenn  dduuiiddeelliijjkk  ddaatt  jjee  hhiieerr
vvoooorr  eeeenn  iinnttiieemm  ddiinneeeettjjee
nniieett  hhooeefftt  ttee  zziijjnn..  MMaaaarr  vvoooorr
ggrroottee  ggrrooeeppeenn,,  zzooaallss  iinn  ddee
IInnttrroo  hheett  ggeevvaall  iiss,,  iiss  hheett
ggooeedd  ttee  ddooeenn..  

AAlllliicchhtt  bbeetteerr  ddaann  hheett  eetteenn
bbiijj  LLaappllaaccee  iinn  ddee
HHeeuuvveellggaalleerriiee..  TTeennmmiinnssttee,,
ddeezzee  aavvoonndd,,  wwaanntt  ddee
kkiippssaattéé  iiss  bbiijj  mmeenniiggee
ssttuuddeenntt  kkoouudd  eenn  ddee  vveeggeettaa--
rriisscchhee  mmaaccaarroonnii  wweell  eerrgg  mmii--
nniimmaalliissttiisscchh..  MMiisssscchhiieenn
zziijjnn  ddee  ssttuuddeenntteenn  wweell
ggeewwoooonn  ttee  mmaassssaaaall  kkoommeenn
ooppddaaggeenn  vvoooorr  ddee  ccaappaacciitteeiitt
vvaann  LLaappllaaccee..

OprOproepoepjjeess

Geen buitenbad, maar een vijver vol eieren
De nuldejaars die deze week over het Limbopad het TU/e-
terrein betreden, zullen direct na de brug over de Dommel
gezien hebben dat er stevig gegraven wordt naast grand
café De Zwarte Doos. We moeten jullie helaas wreed uit
een droom helpen: het wordt niet een openluchtbad met
een sensationele waterglijbaan. Wat het dan wel wordt,
dat hadden jullie in je wildste fantasieën nog niet kunnen
bedenken. Het wordt een vijver die vol komt te liggen met
pikzwarte dinosauruseieren, die allemaal voorzien zijn
van zonnecollectoren. Met de hierdoor verkregen energie
wordt een zwart boeddha-achtig beeld omhoog geduwd in
een plexiglas koker in het midden van de vijver. You
guessed it: het is Kunst, en het wordt de vijftigjarige TU/e
aangeboden door studievereniging Van der Waals van
Technische Natuurkunde. Het kunstwerk gaat straks door
het leven onder de naam ‘SOH 19 States of Nature’ en als
alles volgens plan verloopt wordt het dinsdag 12 sep-
tember feestelijk geopend met een spetterend vuurwerk
en een show van dj Eddy de Clercq./. Foto: Bart van Overbeeke

Sapje drinken bij Laplace. Foto: Bart van Overbeeke


