UP and down from
town to town!
editie 4
22 aug

21

0

Door de zure appel
Het weer vandaag is als een zure appel. Je moet er even doorheen. Na dit
typisch Nederlandse weer belooft het
zondag en maandag weer echt zomers
te worden. Na een magere maar droge
22 graden vandaag gaat de temperatuur
maandag richting de 28 graden.
Maar…. neem een dikke trui mee naar
Hengelo, hang de vetbollen op en sla
noodrantsoenen in! ’s Nachts daalt het
kwik mogelijk tot een winterse 8 graden.
De sneeuw zal echter met die temperatuur overdag niet lang blijven liggen.
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Voor een Break;
rondje Oude Markt
Toe aan een Break? Wij nemen je elke
uitgave mee naar zes unieke kroegen
op en rondom de Oude Markt. Elke
kroeg krijgt van ons een rapportcijfer,
lettend op de basiselementen voor
een goede avond: Eten/Drinken, Gezelligheid, Muziek en de Prijs.

Kick-In TV
Wie poept vaak bij Villa Drakenstein?
Kijk Kick-In TV op Campus TV of op
www.dekick-in.nl!

Gisteren stonden de twee Katers op
het programma, vandaag gaan we een
deurtje verder om bij de Drie Gezusters
aan te komen. Inmiddels weten jullie die
wel te liggen en zijn jullie er vast ook binnen geweest.
lees verder op pagina 4
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Zaterdag – in De
Bakwagen
Hoi! Dat iDB-ers multifunctioneel zijn
merk je vandaag. Ze vervangen de vervoerssupers die naar de lage landen
zijn. Lekker ouderwets hekken sjouwen.
De VIP’s zijn in het (wei)land en ook
wij heten de ouders van de organisatie
van harte welkom en hopen dat ze een
leuke dag hebben. Aan ons zal het niet
liggen. En vanavond natuurlijk los gaan
in New York (sjonge, het lijkt wel Aardrijkskunde). Overigens, nu de ouders dit
dagblad lezen, ook het ideale moment
om de IK een pluim te geven: Annemaaike, Femke, Marc, Marjolein, Tony, en
Willemijn: jullie zijn toppers!
Maar met z’n zessen kom je er niet.
Daarom zijn er 114 (super)activisten
aan de slag. Op geheel vrijwillige basis
zijn zij 3942 1/4 uur aan de slag zijn om
de IK bij te staan. Overigens is het op
donderdag 27 augustus van 16:30 tot
16:45 het drukst voor hen: dan zijn er
tegelijk 59 activisten aan de slag!

In de Rollercoaster
met...

in het kort

Wie zijn jullie?
Ik ben Marjolein en organiseer de KickIn van 2009, mijn functie is Publicatie, ik
heb gezorgd voor alle flyers, boekjes en
andere dingetjes die je ziet. Daarnaast
word ik vierdejaars student onderwijskunde en ben actief bij Taste met mijn
dispuut Leone Rode, verder speel ik
nog dwarsfluit bij het Studenten Harmonie Orkest Twente.

EHBO

Vanuit de Infobalie

Tijdens de gehele Kick-In zijn wij aanwezig om jullie bij te staan in lichamelijke en “geestelijke” nood. Jullie kunnen
ons bij alle evenementen vinden. We
zijn duidelijk herkenbaar aan ons ambulance kleurige hulpverleningswagen.
Kan niet missen! Of het nu gaat om een
kleine pleister, een compleet wonddrukverband of zaken van serieuze aard,
je kunt altijd bij ons terecht. Dus, wees
sportief en laat je gezicht eens een keer
bij ons zien.

Zo het is al weer bijna weekend en de
eerste drie dagen zitten er op. We hebben geluk gehad met het weer vandaag
en een hele leuke dag gehad vandaag
met een Enschedespel en de cultuur op
de campus. Ook de lotenverkoop heeft
vandaag weer een behoorlijke boost
gehad, maar er is nog steeds een meer
dan de helft om te verkopen. De Balie
was vandaag verdeeld over alle activiteiten van vandaag en ook op de Twente
dag zal dat weer zo zijn, dus je vindt ons
bij de Twentse Brunch en in Hengelo in
het plantsoen. Kom dus ook even bij ons
langs voor loten, vragen, gezelligheid of
andere zaken.

EHBO vereniging Enschede
Jolanda Wiggers, coördinator
hulpverlening

VBBCM stand
Glorie van Twente - 11
Miranda - 8
Totally Wombats - 7
Annie 19 - 5
Yorinf - 4
Be in Touch - 3
wel aan de veiligheid denken.
Wat gaan jullie de komende 24 uur
doen?
Marjolein: Uhmm, wat voor dag is het
ook al weer vandaag?
Laurens: Ik ben nu bezig met het opbouwen van de Swimm in. Morgenmiddag
moeten we stroom regelen in het midden van een grasveld voor de lunch, dus
dat wordt nog even lastig. Daarna ga ik
richting Hengelo om daar te helpen.

En ik ben Laurens, coördinator en superactivist techniek, met een aantal
mensen zorgen we voor bijvoorbeeld
de elektriciteit voor alle verenigingen.
We zijn nu druk met de Swimm in voor
vanavond op te bouwen. Verder studeer
ik Informatica, ik word derdejaars en dit
is het vierde jaar dat ik actief ben bij de
intro, dus best een tijdje eigenlijk.

Marjolein: Zometeen ga ik even kijken
bij de opbouw van het eten van vanavond, daarna even langs de Swimm in.
Vanavond ga ik samen met de anderen
van de Kick-In langs het feest in de Pakkerij. Voor de Twentedag van morgen
heb ik een aantal onderdelen geregeld,
zoals studentikoos Hengelo met activiteiten als koekenpan tennissen en das
strikken. Daarvan ben ik heel benieuwd
hoe dat gaat lopen.

Hebben jullie nog wat raars meegemaakt de afgelopen dagen?
Laurens: Ik heb eigenlijk niets raars
meegemaakt. Het feest van de eerste
avond was wel een uitdaging, de stroom
deed daar iets wat het niet hoort te doen.
Er was een grote pin in de grond geslagen waar alle metalen onderdelen mee
waren aangesloten. Je moet natuurlijk

Kun je zelf ook nog wel een drankje
doen vanavond?
Marjolein glimlachend: Ja, één biertje
moet nog wel kunnen.
Laurens: Vanavond bij de poolparty
moeten nog wel wat dingen gebeuren,
maar daar kan ik gelukkig ook van genieten.
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Groetjes, de Infobalie
PS. voor de Supers: de meeste loten
zijn vandaag verkocht door Els, dus zet
hem op om haar te verslaan in Hengelo!

Jarigen

Lars van der Aa
TG - Nove Bellezze
Thomas Clevers
TBK - Quenouille
Thessa Jansen
IO - Zes2
Joana Kaus
PSY - Psyclone
Evert-Jan Keijzer
TI - Tegel
Thomas Láoh
WB - OD Wazig
Luuk Pasman
WB - SVG
Hannes Rater
EL- Annie 19

Wat zou je nog willen meegeven aan
de eerstejaars?
Marjolein: Genieten, het gaat snel genoeg voorbij, slapen kan later!
Laurens: Zorg dat je van alles wat probeert mee te pakken. Het zou zonde zijn
als je op het laatst in je studententijd erachter komt... “Oh, dat is er ook nog.”
Marjolein: Beter heftig beginnen en afzwakken dan lafjes beginnen!
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Roelf Venhuizen, tegenwoordig Managing Director van de Nederlandse
Aardolie Maatschappij (NAM), studeerde van ’66 tot ’73 aan de UT.
Break-In sprak met hem over zingen
in de intro, Mao-aanhangers en een
schrijnend gebrek aan meisjes.

mederoeiers. Die groep is erg hecht
geworden en daarmee hebben we nu
26 jaar achtereen jaarlijks een reünie
gehouden. Na de Matenweg ben ik met
mijn vriendin gaan samenwonen in Enschede.
Hoe was het campusleven?
Erg kleinschalig, veel sport en de no-

Waarom bent u Chemische Technologie gaan studeren in Twente?
Mijn broer studeerde destijds in Delft
en ik dacht, dat ga ik niet doen, ik ga
helemaal naar de andere kant van het
land. De universiteit was echt leuk en
klein en het campusmodel sprak me gewoon aan. Daarnaast wist ik niet goed
wat ik wilde studeren en de Algemene
Propedeuse sprak me enorm aan.
Daarmee kon je je studiekeuze nog een
tijdje uitstellen.
Hoe zag uw intro eruit? Was er toen
al een intro?
Jazeker, het speelde zich allemaal
af rond de Boerderij. Er was een introductie van twee weken met de normale
grollen en grappen in de stad, kennismaken met alle sportverenigingen, net
als nu denk ik. En natuurlijk veel zingen
met elkaar. Er werd veel gezongen, allemaal mooie liederen!
Daarnaast ben ik vrij snel begonnen
bij Euros en heb ik enkele jaren fanatiek
wedstrijd geroeid. Voor college deed ik
conditietraining, 8:30 in de collegebanken en om 16:00 weer de boot in om te
roeien. Dat was allemaal behoorlijk efficiënt te doen.
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Heb je zelf een introductie gehad?
Ik heb de toneelschool gedaan, de
introductie was een beetje artistiek. We
gingen meteen al acteeropdrachten
doen. De eerstejaars werden een beetje
geplaagd door de ouderejaars.

Hoe ziet een week bij jou eruit?
Geen dag is hetzelfde. Als stand-upcomedian kan ik in het Comedy Café
in Amsterdam optreden maar ook op
locatie in een café. Ik schrijf meestal ‘s
morgens: voor mezelf, voor andere cabaretiers, columns en TV-programma’s.
Uitslapen is er dus niet bij voor mij. Behalve gisterochtend; ik kwam net terug
uit Curaçao, dus ik heb behoorlijk uitgeslapen.
dige barfaciliteiten. En natuurlijk dansen
in de stad in Hotel Modern. Er was natuurlijk een ernstig gebrek aan meisjes
op de campus dus voor je vertier moest
je Enschede in.
Heeft u daar ook uw vrouw ontmoet?
Nee, mijn vrouw was bibliothecaresse bij Chemische Technologie. Ik heb

daar natuurlijk heel hard gestudeerd in
die bibliotheek, dus zo is dat gekomen.
Uw carrière bij Shell is ronduit imposant: na Amsterdam, Den Haag,
Pernis, België, Singapore, de UK en
Moerdijk bent u sinds maart 2006 directeur van de NAM. Wat moet een
nieuwe eerstejaars doen om een dergelijke carrière te krijgen?
Je moet een fundamentele nieuwsgierigheid laten zien, stap overal op af.
Wees actief, sluit je aan bij een club,
ontwikkel je sociale vaardigheden.
Wacht niet tot opportunities op je afkomen maar zoek ze zelf op!

Ga je vanavond nog uit in de New
York?
Ja nou, doe een voorstel! Ik heb nog
gewerkt daar.
Wat kun je waarderen aan je publiek
en wat niet?
Tsja, het is een uitdaging om voor elk
publiek een goede show neer te zetten.
Vanavond zal de gemiddelde leeftijd
laag zijn, soms heb ik een ouder publiek
en publiek verschilt ook per plek in het
land.
Heb je nog adviezen voor de studenten?
Jazeker: veel uitgaan! En goed ontspannen de volgende dag.
Hoe word je succesvol?
Door de dingen te doen die je leuk
vindt, door jezelf te blijven.
Heb je nog dromen of ambities?
Ja, ik wil ooit het Rabotheater overnemen, en daar programmeringsdirecteur
zijn. En RTV-Oost kan er dan ook wel
bij, ik wil mediamagnaat worden haha.
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Waar heeft u gewoond?
Ik heb vijf jaar op de Matenweg Patio 24 gewoond samen met een aantal

Een interview met Jeffrey Spalburg.

Wat ga je vandaag in het Rabotheater
doen?
Ik ga een gedeelte uit mijn show
doen. Als je weet wat brommers kiek’n
is, dan weet je genoeg.

Wacht niet tot opportunities op je afkomen maar
zoek ze zelf op!
U heeft zeven jaar gestudeerd, hoe
komt dat?
Het eerste en tweede jaar ging nog
allemaal goed. Toen ben ik diverse besturen gaan doen: penningmeester bij
Alembic, voorzitter van Euros en ik heb
een jaar in het Campusbestuur gezeten. Je moet weten, ik had toentertijd
een baard, maar verder was ik zeker
geen Mao-aanhanger. En dat leidde tot
heftige debatten met de Studentenraad
Drienerlo, die duidelijk wel van linkse
signatuur was. We werden door hen
grappenderwijs zelfs uitgemaakt voor
kolonelsbewind; een verwijzing naar de
toenmalige militaire machthebbers in
Griekenland.

Van barman tot comedian

up Coming

Interview met...
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Van B tot VB: alle
afko’s op een rijtje

Welkom bij de Campusboekhandel

De UT barst van de afkortingen, tijd
voor een kleine wegwijzer. Een dag
uit mijn leven, in afkortingen.
Een lichtstraal wekt mij deze ochtend.
Met een lichte hoofdpijn na het bezoek
aan de VB de vorige avond spring ik op
mijn fiets richting de UT. Misschien was
dat BVOtje gisteren niet zo’n goed idee.
Na een kort bezoek aan S&OA heb
ik 5 EC uit mijn B3 overgeschreven
naar mijn M1. Vervolgens bestel ik op
een PC in de UB mijn boeken voor het
volgende kwartiel via iBBS. Op TOST
blijkt dat de EC’s inderdaad zijn overgeschreven. Een kleine glimlach verschijnt
op mijn gezicht. Nog snel even inschrijven voor een tentamen via TAST en dan
op naar een overlegvergadering tussen
de FR’s van alle faculteiten: MB, GW,
CTW, EWI en TNW. Onderweg bel ik
snel met de IBG omdat mijn stufi niet is
overgemaakt. Zonder stufi kan de SJHT
naar haar centen fluiten!
Tijdens de vergadering begin ik een
beetje weg te zakken. De samenstelling
van de OLC’s, de nieuwe plannen van
het CvB, het serviceniveau van het FB

Ontvang 5% kassakorting op
buitenlandse studieboeken!

www.studieboekencentrale.nl

advertentie

en de samenwerking met de UR kunnen
mij niet wakker houden.
Na het eten met mijn huisgenoten is
het tijd om te trainen voor de Bata. ’s
Avonds even lekker SOGgen en na een
vermoeiende dag laat ik me voorover in
bed vallen.
B3: Bachelor, 3e jaar; Bata: Batavierenrace; BVOtje: Biertje voor onderweg; CTW: Construerende Technische Wetenschappen; CvB: College
van Bestuur; EC: European Credit;
EWI: Elektrotechniek, Wiskunde & Informatica; FB: Facilitair Bedrijf; FR:
Faculteitsraad; GW: Gedragsweten-

Zelfs een goed getrainde
padvinder kan hier de weg
kwijtraken.
Nog wel als extra weetje: vraag eens
Zoals je mag verwachnaar café De Geus…
ten wordt de muziek luid
Goed, bij binnenkomst (als je de imgedraaid,
met
helaas
mense klerenkasten weet te passeren)
plaatjes van maximaal derkun je terecht komen in het après-ski
tig seconden. Ook wordt
gedeelte of in het gedeelte dat “oud
er verschillende muziek
bruin” aandoet. In deze mengelmoes
gedraaid in de linker- en
van Bach, Mozart, glas & lood en nog
rechterhelft, als je er net
meer oude troep heb je de mogelijkheid
tussenin staat kan dit vrij
om even lekker te gaan zitten. Voor een
irritant overkomen.
groep is de ruimte meer dan voldoende.
Qua gezelligheid moet
Tevens biedt dit gedeelte toegang tot de
DE 3 het hebben van de
garderobe (trap omlaag), de grote draaigrote hoeveelheid mensen
bar (aan je linkerhand), après-ski (ook
en gedanst wordt er zeker! Helemaal
aan je linkerhand) en nog een kleine
OP de grote draaibar. Soms kan het
draaibar in “de kelder” (rechts achterin).
net te druk worden waardoor je er niet raar van
moet opkijken dat je delen
van diverse drankjes met
je lichaam opvangt. Het
festijn begint meestal pas
rond twaalven op gang te
komen met de piek op één
à half twee.
Kijkend naar de drankjes, tja wat moeten we er
van zeggen. Bier kan je
bestellen in een vaasje.
Veel gebruikelijker is het
om gelijk een pul te beadvertentie
stellen wat het aantal

schappen; iBBS: Integraal Boeken
Bestel Systeem; IBG: Informatie Beheer Groep; M1: Master, 1e jaar; MB:
Management & Bestuur; OLC: Opleidingscommissie; S&OA: Student
& Onderwijs Administratie; SJHT:
Stichting
Jongeren
Huisvesting
Twente; SOG: Studie Ontwijkend gedrag; stufi: Studiefinanciering; TAST:
Tentamen Aanmeld Systeem Twente; TNW: Technische Natuurwetenschappen; TOST: Tentamen Opvraag
Systeem Twente; UB : Universiteitsbibliotheek; UR: Universiteitsraad;
VB: Vestingbar;

jz

doorgrond...

vervolg van pagina 1...
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bewegingen naar de bar gemakkelijk
reduceert. De menukaart in het rechter
gedeelte is niet aan de test onderworpen. Heb jij wel je ongezouten mening,
stuur die naar de Break-In redactie! Qua
prijzen, niet verrassend, dus conform de
Oude Markt. Er wordt soms wel gestunt
met de pulprijs die dan op 3,50 wordt
gezet.
Na de kroegentocht in Enschede,
hebben jullie vast al een mening over
dit pand gevormd. Om toch mijn objectieve (jaja…) mening te geven: de Drie
Gezusters is een leuke plek om een gedeelte van de avond door te brengen.
Fluitende oren en bier/rosé vlekken
moet je dan ook gewoon voor lief nemen. Je moet er wat voor over hebben
om een gezellige avond te hebben!

dre
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Sinds het bouwen op de campus
begon, zijn vele kunstwerken op de
campus geplaatst, variërend van nuttig tot ronduit raar. Break-In leidt je
in in de wereld van de kunst op de
campus.
Verreweg het beroemdste kunstwerk op de campus is het Torentje van
Drienerlo uit 1979. Het kunstwerk stelt
een verzonken kerktorenspits voor en
is geplaatst in de vijver voor de Vrijhof.
De bedenker, Wim T. Schippers, heeft
bewust geen verklaring gegeven voor
het kunstwerk opdat zoveel mogelijk
verschillende verhalen de ronde zullen
doen over het hoe en waarom van deze
verzonken toren.
Een goed voorbeeld van studentenactivisme is Het Ding. Dit object staat
aan het begin van de Drienerlolaan, tegenover de Spiegel. Het Ding is ’s nacht
geplaatst door studenten en docenten
van de UT en was er dus ‘ineens’ op de
ochtend van 12 april 1974.
Aan de andere kant van de Drienerlolaan ligt het Sardineblik van Ger van
Elk. Inspiratie voor dit kunstwerk kreeg
Ger van Elk toen hij na een aardbeving
in San Fransisco een sigarettenpakje
onder een gespleten asfaltlaag vandaag
zag komen.
De lichtkrant is wellicht het meest besproken kunstwerk van de campus. Dit
‘blok’ beton tussen de Vrijhof en de Bastille, ontworpen door de Amerikaanse
kunstenares Andrea Blum, werd onthuld
in november ’96. Op het ‘Information
Plaza’, zoals de officiële naam luidt,
zouden fietsers, voetgangers en rustzoekers kunnen genieten van actueel
nieuws van binnen en buiten de UT dat
via LED-schermen aan de buitenwereld
werd getoond. Eind september 2002
werd echter de financiële stekker uit het
project getrokken. Enthousiaste studenten van studentenvereniging Scintilla
hebben zich sindsdien stuk gebeten op
dit stuk kunst, met wisselend succes.

Tot slot nog wat vergane glorie: het
‘Monster van Staakman’. Het kunstwerk, ontworpen door Roy Staakman
in 1975, is een stalen eiland van 10 bij
10 meter op luchtkussens en lag in de
vijver bij de Cubicus. Het eiland zou op
gezette tijden uit het water moeten ver-

rijzen maar hield daar reeds na enkele
dagen na installatie mee op. Tijdens
baggerwerkzaamheden eind 2007 is het
eiland boven water gekomen en verwijderd.....

Mijn eerste week

Wil haar behagen
Maar haar lontjes zijn kort
Ben benieuwd wie het hardste rent

Hoge kragen
Maar de rokjes zijn kort
Zoveel gezichten die niemand kent
Lange dagen
Maar de ochtenden zijn kort
Wilde nacht dan ook in de ochtend een
vent

Jz

Hoeveel nog verdragen?
Aan ervaringen geen tekort
Wanneer ben ik nou een echte student?

Opgedragen aan Koenoepies
Henk Skatoelakis

Een weemoedige column…
Zes jaar geleden was ik een klein en blond meisje. Ik woonde nog bij mijn ouders
in een Twents dorpje. Mijn leven bestond uit irritant doen met mijn beste vriendinnetje tijdens zo ongeveer alle lessen, op zaterdagavond tijdens het uitgaan
veel drinken, veel dansen en soms veel jongens zoenen en op zondagmiddag
braaf bij opa en oma op bezoek.
Vijf jaar geleden was ik nog steeds een klein en blond meisje, maar ik ging wel
mooi Communicatiewetenschappen studeren. Op 10,3 kilometer afstand van
mijn ouderlijk huis betrok ik samen met een heleboel IKEA meubels een zolderkamertje in een studentenhuis met negen andere studenten. Mijn nieuwe leven
bestond uit compleet uit mijn dak gaan en vrienden voor het leven maken tijdens
de introductie, het misbruiken en genieten van de vrijheid van het studentenleven en stiekem ook nog wel hard studeren om alle vakken te halen.
Twee jaar geleden was ik een niet meer blond, maar nog wel klein meisje en besloot ik dat het tijd was voor weer een grote verandering in mijn leven. Ik vertrok
voor drie maanden naar Mexico om daar stage te lopen en Spaans te leren. Mijn
leven daar bestond uit het leren kennen van een compleet andere cultuur, weekenden vol met tripjes naar de meest bijzonder plekken en veel tequila drinken
met backpackers van over de hele wereld.
Op dit moment ben ik weer een blond en nog steeds klein meisje dat klaar is met
haar bacheloropleiding aan de Universiteit Twente. Ik kijk terug op een aantal
geweldige jaren in Enschede, maar het is tijd om het roer weer eens helemaal
om te gooien en eindelijk eens weg te gaan uit Twente. Ik heb besloten een
master te gaan doen aan de UvA dus voor mij begint straks de introductie in
Amsterdam. Die week zal hopelijk bestaan uit nieuwe mensen leren kennen,
wegwijs worden in Amsterdam en een aantal mooie feestjes. Maar ik weet nu al
dat het nooit hetzelfde gaat zijn als mijn introductie in Enschede.
Die eerste negen dagen van je studentenleven zijn magisch en je
zal er nog vaak aan terug denken als je heel hard moet studeren
of een burgerlijk leven bent gaan leiden. Dus maak er wat van en
geniet, dan heb je in ieder geval iets om weemoedig over te doen!
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over alles

Campuskunst
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afsluiter even de fiets van piet van
pa draaien. zonder twijfel eelco approved!!
06 282*****

Un deux trois
MIRANDA!

Gaat de verkeerde kant op met die
centimeters. Ennu... waar is de palmboom?
Oud-oud-oud-opa

LOS!

Geniet een beetje van deze intro...
bedenk maar: van hoofdpijn krijg je
altijd meer wijn dan van bier.
En aan Aegee: kunnen jullie even
zeggen wat er met dat filmpie gebeurt?
De Rode Bar

advertentie

SMS 21-08 22:33

hallo boost, wij vinden ons zelf ook erg
geil. voortaan beter op je doegroepshirtjes passen! kusjes annie 19
06 426*****

SMS 21-08 21:10

audentis, we hebben een roze vrouwen
shirt maat s, met een varkentje erop
gevonden. af te halen tegen 1 appeltaart bij whap. whap
06 430*****

Zeikstra’s Zotte Zeikertje

uit de babbelbox

Help Zeikstra de zomer door! StSl!
Zeikstra

Kijk ze gaan..

Boght kiddo’s

Vanuit Peru een super gave introgewenst voor alle Boght kids. Zorg dat het
de gaafste tijd van je leven wordt! En
denk eran:
Alles sal regkom!
saludos,
Flo

Flo

Superfoto’s!

De parels van plaatjes zijn dit jaar weer
een genot om naar te kijken en van bijzonder hoog niveau. Iedereen, check ze
online!
Fotoploegcoordinator 2008

SMS 21-08 22:11

ha kiddo\’s van annie 19, jullie zijn
geweldig! heel veel plezier nog deze intro! jullie papa\’s
06 426*****

SMS 21-08 21:52

..zie ze klippen! Pandemonium-kiddo’s,
ook vandaag veel plezier!
P-papa

SMS 21-08 21:01

koenoepi in de herkansing! voor jullie
groene intro shirt van vorig jaar een lofzang aan whap in de new york! whap
06 430*****

Lieve Anoniem

Als je nu eens laat weten wie je bent kan
ik er misschien voor zorgen dat je wat
extra verzorging kunt krijgen....
Inmiddels ex-IK’er M

SMS 21-08 20:31

martin, gefeliciteerd met je 17e verjaardag. groetjes toffe wombats
06 406*****

SMS 21-08 20:06

tessa gefeliciteerd met je 18 verjaardag
dit zullen ze goed gaan vieren. groetjes
je broertjes en zusjes van zes2
06 488*****

De smerigste maaltijd ever

Tot anderhalf jaar geleden woonde ik in
een huis. Natuurlijk woon ik nu ook in
een huis, maar dat haalt het niet bij de
shit die ik mee maakte in mijn oude huis.
Als je, toen ik daar woonde, het een huis
had genoemd, was ik vrij boos geworden, want het was een Landgoed. Landgoed Posjan (www.posjan.nl) heette het
en stond vlak buiten de gemeentegrens
van Enschede. Dat klinkt ver weg, maar
dat viel best mee: in een kwartiertje zat
je in de stad en met tien minuten zat je
op de Campus. Prima ligging zo, zou
ik zeggen. Inmiddels bestaat het niet
meer, is het gesloopt, maar dat doet er
eigenlijk niet toe.
Wat ik met jullie wil delen is de smerigste maaltijd OOIT.
Nu kunnen eerstejaars over het algemeen niet heel goed koken (ik was
daarop de uitzondering die de regel
bevestigde, maar dat terzijde), maar
soms bakken ouderejaars er ook niet
veel van. Een oud-wedstrijdroeier nota
bene, die hebben het over het algemeen erg op goed en veel eten, wist op
een bepaalde maandagavond in 2003
een bizar experiment uit te voeren in de
keuken die ik tot op de dag van vandaag
op mijn smaakpapillen voel.
Het concept is simpel (voor als je het zelf
wilt uitproberen). Men neme een standaard AVG’tje (voor de feutjes onder
ons: Aardappeltje, Vleesje, Groentetje)
en een blender. In ons geval was het
aardappel, vissticks en brocolli met een
prima sausje. Blender aan, eten er in en
blenden maar. Beetje mayo erbij, want
dat hoort, beetje jus erbij, dat hoort ook.
Bakje vla erbij, want dat hoort ook en
tot slot een beker koffie met een koekje,
want dat hoort ook. En voila, in 3 minuten heb je de smerigste maaltijd ooit.
Dat alles niet helemaal gaar is maakt
niet veel uit. De bruine smurrie die over
je bord vloeit absorbeert alle smaak en
eigenlijk ook je humeur. Geen aanrader,
maar wel een ervaring.
Thomas van Vliet

Stickers zijn goed!

JA onafhankelijk gemengd dispuut Pythias te Enschede JA
Pythias

SMS 21-08 19:36
1 doet et nie!

06 453*****

studio
elgers donders mooie muziek, nu als
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regen uit

weekend!

06 453*****

SMS 21-08 19:35

tegelkiddo\’s zijn de beste! groeten, jullie overovergrootvader!
06 282*****

Thomas
pwaap

Thomas

SMS 21-08 18:31

whaaaaah! nog steeds brakjes! wie
heeft er een biertje voor me?
06 221*****

SMS 21-08 17:48

help ik ben mijn dochter kwijt, zou de
vinder van elieke zich willen melden bij
de infobalie?
06 406*****

SMS 21-08 15:25

lieve, lieve taste. wij , fysica, zagen een
onbeheerd doegroep shirt liggen in het
sportcentrum. wij achtte het noodzakelijk om dit shirt in veiligheid te stellen. wij
zijn bereid dit shirt aan jullie te overhandigen in ruil voor twee pakken stroopwafels te overhandigen om vijf uur voor
het gemeentehuis van hengelo op donderdag de hengelo dag.
06 555*****

Hoofdschudden

Kijk, Metalopa ziet genoeg verse headbangertjes over de Campus zwalken.
Vanavond fijn hoofdschudden in de VB?
Je herkent me aan m’n zwarte t-shirt.
Metalopa

SMS 21-08 13:45

SMS 21-08 17:20

psykobilly kiddo\’s, we zijn trots op jullie!! \’wij hebben nog nooit ...\’ ;) liefs,
papa\’s en mama\’s!
06 254*****

lieve zes kids! jullie zijn ook super! en
thessa, gefeliciteerd met je 18e verjaardag! kids, veel plezier de rest van
de intro! liefs, de trotse ouders
06 397*****

SMS 21-08 15:51

BONOBO’s!

Parallaks

Student Union. De juiste balans!

Student Union. The right balance!

www.StUDentUnion.Utwente.nl

De Student Union is de randvoorwaarde om het maximale uit The Student Union is the prerequisite to get the most out of your
Jaargang 7, Nummer 4, Oktober 2008
je studententijd te halen! Zij is het centrale aanspreekpunt
voor student time! It is the central institution for all extracurricular
alle studentenactiviteiten die naast de studie plaatsvinden.
student activities.
Bijna alle 100 studentenorganisaties die de Universiteit
Twente telt zijn bij de Student Union aangesloten. Al deze
organisaties hebben hun eigen karakter en organiseren hun
eigen activiteiten.
Het unieke aan de Student Union is dat studenten zélf bepalen
wat er gebeurt op het gebied van studentenactiviteiten en
studentenvoorzieningen. Het bestuur, dat uit studenten bestaat,
zorgt ervoor dat er zoveel mogelijk activiteiten vóór en dóór
studenten georganiseerd worden.
Namens alle UT-studenten overlegt het bestuur van de Student
Union met het College van Bestuur en is ze verantwoordelijk
voor alles wat niet met de studie te maken heeft. Deze vorm
van studentenzelfbestuur is uniek in Nederland!
Kijk op www.studentenunion.utwente.nl om te zien wat de
Student Union voor jou kan betekenen!

Almost all 100 student clubs at the University of Twente are
associated with the Student Union. All these organizations have
their own characteristics and organize their own activities.
The unique feature of the Student Union is that students
themselves decide what happens in the area of student activities
and student facilities. The board, which consists of students,
ensures that as many activities as possible are organized for
and by students.

Student
Union
Student
Union
Universiteit Twente
Universiteit Twente

Telefoon: 053 489 8006
Fax:
053 489 4433

De Bonobo’s zijn dit jaar weer de
geilsten!
Oma

je moeder is ontspoord!

Check www.studentunion.utwente.nl to see what the Student
Union can do for you!

studentunion@union.utwente.nl
www.studentunion.utwente.nl

06 252*****

Periodiek van Studievereniging Paradoks voor de opleidingen
B i o m e d i s ch e Te ch n o l o g i e & Te ch n i s ch e G e n e e s k u n d e a a n d e
U n i v e r s i t e i t Tw e n t e
17-06-2009 14:13:10
Parallaks_4-Compleet.indd 1

10-10-2008 17:18:43

Mayday Mayday,

this is

SMS 21-08 13:36

EnschEdE

zon uit

06 132*****

Bonsai
Bonsai

S t u d y To u r 2 0 0 8

9 februari - 1 maart

#5

WOE

Hoger dan gedacHt

2

AUG

rondpspoken op de campus

4

master in formaliteiten

8

internationalisering

10

27

Al vele jaren weten opdrachtgevers op het terrein

SMS 21-08 13:36

(drie maal hoera voor het nieuwe verliefde paar! herrie en kim van insomnia. groetjes de kiddo\’s)
06 139*****

van de Universiteit Twente de weg naar de VDAgroep te vinden. En dat is natuurlijk niet voor niets!
Met onze uitgebreide mogelijkheden op grafimediagebied helpen wij ook ú graag aan een passende oplossing. Of het nu gaat om magazines, verslagen, flyers of internetoplossingen. De VDA-groep verzorgt
Kijk voor meer informatie op www.vda-groep.nl

advertentie
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de ontspoorde dames hopen de djs
te zien bij het eindfeest in de vestingbar! gr. mooie meiden
06 200*****

lieve kiddo\’s, jullie mama\’s vinden
jullie wel winnaars! gave intro nog!
liefs van de malkara mama\’s!
06 110*****

Hengelosestraat 547, Enschede
Tel.: 053-4333777

4018437-adv tbv Introkrant.indd 1

SMS 21-08 13:36

SMS 21-08 13:28

Brallen, jasje/dasje, rokkostuum,
sigaren en cognac. Waarschijnlijk de
woorden die bij je op komen borrelen als
we het over studentikoosheid hebben.
Maar zijn we nog wel studentikoos? Bij
de verschillende studentenverenigingen
aankloppend verbijster ik me… Geen
studentikoosheid meer, neen, lam gewauwel van een aantal studenten.
Waar is de tijd gebleven dat we strak
in pak het sigaartje aan het oproken waren en de lekkere popjes op de boulevard aan het bewonderen zijn?
Gelukkig, er is nog hoop! Gisteren
hebben jullie een glimp van studentikoosheid weten op te vangen (inmiddels
je stukjes eieren en meel uit je oren gewassen?); de Cantus!
Laten we alsjeblieft weer terug gaan
naar de tijd van liederen zingen, biertjes
ad fundum door de slokdarm laten glijden en creatief kokkerellen door meel
en ei door de lucht te laten slingeren!
Pak je das en doe hem vandaag om
(wel een dubbele Windsor!), iets om
trots op te zijn!
Calcat iacentem vulgus!

rottweilers wij hebben een mooi shirt
van jullie! we zouden graag een kratje
bier ontvangen als vindersloon! danku
en groeten van de toffe wombats
06 154*****

SMS 21-08 13:13

attentie! loes en inge, jullie moeder staat
bij de balie met jullie broodtrommel.
06 406*****

SMS 21-08 13:09

doegroep relax is de shizzle ;) cwic 2009
gaat em rocken, ouwes!
06 254*****

overgrootoma is trots!

Lieve 20 kiddo’s + papa’s en mama’s.
Oma bekijkt het dit jaar even van een
afstandje, maar het lijkt wel alsof die
kiddo’s elk jaar harder kunnen party’en.
Because there ain’t no party like a Hardboardparty!
HB-partymama

SMS 21-08 12:34
studio, meer muse!!

06 416*****

pag. 7

het graag voor u.

Studentikoos op de
soos!

SMS 21-08 13:22

SMS 21-08 13:38

On behalf of all UT students, the Student Union board talks to
the governing body and is responsible for everything outside
of the academic curriculum. This form of autonomous student
management is unique in the Netherlands!

Student
Union
Universiteit Twente

Bastille, kamer 332
Postbus 217
7500 AE Enschede

06 412*****

uit de babbelbox
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programma
06u

09u

10u

11u

12u

13u

14u

15u

16u

[ ]
[
[
af

[

lunch

]

weiland

17u

19u

20u

21u

22u

23u

[

trap met ted griFFIOEN
stadhuis

studentikoos
hengelo

Abseilen
stadhuis

[

18u

][
]

]

24u

04u

Feest
New York

]

eten bij de buren
hengelo

[

Comedy
show

]
]

Live Kick-IN Radio
luister 106.9 FM of via dekick-in.nl

Tussendoortje
Maak Honderd
Met de cijfers 1 tot en met 9 moet het getal 100 gemaakt
worden. De spelregels zijn als volgt:
• Elk cijfer moet precies één keer gebruikt worden.
• Je mag alleen optellen.
• Twee losse cijfers mogen gecombineerd worden tot een
getal (bijvoorbeeld 2 en 4 mag je combineren tot 24 of 42).
Met twee losse cijfers mag je een breuk maken (bijvoorbeeld 2 en 4 mag je combineren tot 2/4 of 4/2)

I C T- S E R V I C E C E N T R U M
xkcd.com

Notebook nodig voor je studie?
De UT doet je een mooi aanbod!

Colofon

HP Elitebook 8530w

Uitgave
Break-In is het dagelijks magazine
van de Kick-In introductieperiode voor
eerstejaars studenten aan de Universiteit Twente

Drukker
VDA-groep

Redactie
Tinco Andringa, Vic van Dijk, Karin
van Ewijk, Robert Landheer, André de
Roos en Jeroen Zijp

Met dank aan
iDB
Balie
Foto’s: Fotosupers
Column: Nelleke Poorthuis
EHBO: Jolanda Wiggers
Interview: Roelf Venhuizen, Jeffrey
Spalburg

Contact
redactie@ik.utwente.nl
www.dekick-in.nl
KICK HOT [bericht] naar 4414
Babbelbox bij de Infobalie

www.vda-groep.nl
053 - 433 37 77

(High-end Model)

• Core™ 2 Duo T9600 (2.8 Ghz)
FSB 1066 Mhz / 6 MB L2 Cache
• NVIDIA Quadro FX 770M
(512 MB Deticated memory)
• 15.4” WSXGA+ (1680 * 1050)
• Geintegreerde Webcam + Nightlight
• 2x 2 GB 800 Mhz DDR2 geheugen
• 320 GB (7200 RPM) Harde schijf
• Wlan Intel WiFi Link 5300 ABG/N
• DVD Brander (Dual Layer)
• 8 Cell Batterij (73 Watt/uur)
• Microsoft Vista Business UK
• Bluetooth 2.0 + Vingerafdruksensor
• 3 Jaar garantie Next Business Day
• 3 Jaar accidental damage protection
• 1 Jaar garantie op primaire batterij

€899,-

incl. BTW

Meer informatie, kijk de website: www.utwente.nl/icts/nsc
Hier kun je ook direct bestellen!
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