
English below 

Beste Elephant/ Oldfant,

Het is alweer een tijdje geleden dat je de vorige lustrum nieuwsbrief hebt mogen
ontvangen. In de tussentijd hebben we met z'n allen al een paar fantastische
lustrumactiviteiten beleefd en liggen er binnenkort nog een paar op de loer. Het
perfecte moment dus om weer een mooie nieuwsbrief voor jullie samen te stellen!

Met gouden groet,

Lustrumcie X

 

 Nieuwjaars Diner

Lustrum Cantus

Kampioenswedstrijd XXL

Aankomend!

6 januari

18 maart

3 juni 



Coming Up:
Nieuwjaars Diner

 
Op 6 januari is het weer tijd voor het jaarlijkse

nieuwjaarsdiner! Hierbij zullen de Oldfants in een restaurant
dineren en vervolgens bij de Elephants aansluiten bij het RCE

clubhuis voor de gezamenlijke nieuwjaarsborrel. De
Elephants nemen hun diner in eigen handen zetten een

uitgebreid 7 gangen diner op tafel. Omdat we dit lustrum
vieren dat we als club 50 jaar bestaan, wordt deze uitvoering

van het nieuwjaarsdiner extra chique ten opzichte van
voorgaande jaren. Dit betekent meer budget voor goed eten

en nog betere wijn!
 

De inschrijf mogelijkheid voor de Elephants is al voorbij,
maar Oldfants jullie kunnen jezelf wel nog aanmelden door

lid te worden van deze whatsappgroep: 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://chat.whatsapp.com/Jri5fffLMwdFrOBfw7xFiA


 

Gala Recap
 

Op 8 Oktober 2022 was het zo ver. Het veelbesproken Lustrum Gala stond eindelijk op de agenda.
Vanaf 17:30 werden we verwacht op het landgoed van het Ketelhuis in Noord Eindhoven. De avond

begon al goed door het ontvangen van een champagneglas en een lange rij voor de fotobooth,
waar in de rij al veel mensen werden omhelst door oude bekenden en er ook nog wat patches en

lustrumtruien werden uitgedeeld. Er werd op Elephants wijze al voor het eerste hapje kwam aardig
goed gedronken en menig Elephant had al erge honger dus de hapjesschalen werden aangevallen.

Ondertussen was het oude koeien uit de sloot halen en verhalen delen met elkaar en tussen
generaties onder het genot van de muziek van de Helmonders. De avond was een reis door de tijd
waarbij er per generatie speeches werden gehouden over hun tijd bij de Elephants en wat toen de

gebruiken waren. Buiten dat de Elephants af en toe nog moeten leren hoe ze volume moeten
creeëren door een microfoon (normaal op het veld was dit natuurlijk altijd door hun eigen

stemgeluid) waren het mooie en interessante verhalen. Na een aantal uurtjes stevig doordrinken,
eten en shotjes olifant naar binnen werken kwam de DJ op het podium en werd er een geweldige
dansvloer gecreëerd. Bij de bar lekker kletsen en naar de DJ om weer even te dansen. Natuurlijk
niet te vergeten zijn de geweldige fotocompilaties die gedurende hele avond in meer en mindere

mate gecreëerd werden bij de fotobooth en natuurlijk de ‘Oude-garde’ ruimte, waar de muziek wat
minder hard stond en je even lekker kon zitten en genieten van de echte old-school Elephants
verhalen. Het was een avond vol terugzien van oude bekenden, samen een ouderwets goed
Elephants feestje houden en genieten van het feit dat deze mooie vereniging al weer 50 jaar

bestaat! 
Graag willen we de geweldige commissie die dit Gala georganiseerd heeft bedanken. Deze

commissie bestond uit Ronald Rovers, Tom van Grinsven, Max Käller, Merijn Voets, Carolien Sino,
Katja en Jan van Driel, Bas Weggelaar en Kyra Scherber. Zij hebben met een toch nog wat mager

budget een Gala om nooit meer te vergeten in elkaar kunnen zetten, mede ook door de vele
sponsoringen van verschillende Elephants. Via deze weg willen we ook die Elephants bedanken en

natuurlijk alle Elephants die op een manier een steentje hebben bijgedragen aan de organisatie
(sprekers, bands etc.). We staan al met smacht te wachten voor het volgende Elephants Gala!

 
 



 Afgelopen 18 November hebben wij alle
jonghe honden van Nederland naar
Eindhoven gehaald.
Het weer was dusdanig slecht dat de
gemeente het dreigde af te keuren;
Vijfentwintig fusten stonden klaar
aangebroken te worden;
De stadionfakkels brandden figuurlijk in de
zakken
en de frietkar stond gereed om ruim
driehonderd studentenrugbyers te voeren.
Gelukkig werken ambtenaren niet op
vrijdag en kon het festijn door.
Het veld was slecht, de jonghe honden
onzeker en de gemoederen onstuimig.
Onderleiding van de geilste selectie 
scheidsrechters begonnen de Jonghe
honden aan de strijd.

Jonge Honden Toernooi 
Recap

Blessures links en rechts, de ene rampzalige tackel, na de andere en ballen die alle
kanten op gingen behalve de juiste.
Maar, try's werden gedrukt! De Jonghe honden leken dit schoonste spel zowaar te
begrijpen.
Helaas ging de winst uiteindelijk naar de randstad.
De score, twee wc brillen, één hersenschudding en een verloren zeecontainer met
rugbyballen.
Afsluitend was er een feest in de Ballenbak.
Door drank en verlegenheid zijn hier slechts geruchten van over.
Fouten zijn gemaakt, bakken zijn gekapt en standaarden waren verlaagt.

Dank gaat uit naar de vrijwillegers die hebben getapt, munten verkocht en schoon
gemaakt.
Dank aan de geile scheidsrechters die of en toe een oogje toegeknepen hebben.
En Dank aan de organisatie: Lucas Rabou, Rick Wouters en Tom van den Boom.
Zonder jullie geen feest!



 
Wie ben je en wat doe je naast lustrumcie lid zijn?
Hey allemaal, ik ben Nicky van der Wijst en ik ben een
trotse vijfde jaars bouwkunde student aan de TU.

Wat is jouw taak binnen de lustrumcie?
Ik ben verantwoordelijk voor het meeste designwerk,
de biercie en durf mezelf ook wel de chef van de
commissie te noemen.

Wat is voor jou echt een lustrum hoogtepunt
geweest?
Tijdens het gala lekker lang lullen met de oldfants in de
projectorzaal.

Waar kijk je nog het meest naar uit?
Sowieso de kampioenswedstrijd. Daar gaan we nog
lekker uitpakken.

Favoriete Lustrumcie lid?
Noa (Stiekem ben jij het Kjeld, maar dan heb ik ruzie
thuis).

Meet the members
Diepte interview

Lustrumbier
De biercie, heeft samen met van Moll een prachtig biertje

geproduceerd. Deze is tijdens de dies voor het eerst geproefd door
onze leden. Het bier bleek goed in de smaak te vallen, aangezien er op

die avond 95 liter aan lustrumbier doorheen ging! De reviews op
Untapped zijn ook uitmuntend, want ook daar zijn wij op te vinden.

 
Heeft u nou geen bier besteld en heeft u hier spijt van? Of heeft u wel al
bier besteld maar wilt u gewoon meer? Dan kan dat zeker! We hebben

nog een kleine voorraad over. Bestel hier dus nu het nog kan!
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerCcsjzWxPDpvBGD1dZ7MZJUshspusKh5abnQMe5IGAtz2Mw/viewform


Dear Elephant/ Oldfant,

It has been a while since you received the last lustrum newsletter. In the meantime we
have all experienced a few fantastic lustrum activities and there are a few more lurking
in the near future. So, the perfect time to put together another beautiful newsletter for
you!

With golden regards,

Lustrumcie X

 

 New Years Diner

Lustrum Cantus

Kampioenswedstrijd XXL

Coming Up!

6 January

18 March

3 June



Coming Up:
New Years Diner

On January 6, it's time for the annual New Year's Eve dinner!
The Oldfants will dine in a restaurant and then join the

Elephants at the RCE clubhouse for the joint New Year's
drink. The Elephants take their dinner into their own hands
and put an extensive 7-course dinner on the table. Because

we celebrate this lustrum that we exist as a club for 50 years,
this performance of the New Year's dinner will be extra chic
compared to previous years. This means more budget for

good food and even better wine!
 

The registration opportunity for the Elephants has already
passed,

but Oldfants you can still register yourself by joining this
whatsapp group.

 
 
 
 
 
 

https://chat.whatsapp.com/Jri5fffLMwdFrOBfw7xFiA


 

Gala Recap
 

On October 8, 2022 it was time. The much-discussed Lustrum Gala was finally on the agenda.
From 17:30 we were expected at the estate of the Ketelhuis in North Eindhoven. The evening
started well by receiving a champagne glass and a long line in front of the photo booth, where
many people in the line were already embraced by old acquaintances and some patches and

lustrum sweaters were also handed out. In Elephant's way there was already quite a lot of
drinking before the first bite and many Elephants were already very hungry so the snack bowls

were attacked. In the meantime, it was getting old cows out of the ditch and sharing stories
with each other and between generations while enjoying the music of the Helmonders. The
evening was a journey through time with speeches per generation about their time with the
Elephants and what the customs were then. Apart from the fact that the Elephants now and

then have to learn how to create volume through a microphone (normally on the field this was
of course always through their own voice), they were beautiful and interesting stories. After a
few hours of drinking, eating and eating shots of elephant, the DJ came on stage and a great

dance floor was created. Have a nice chat at the bar and go to the DJ to dance again. Of course
not to be forgotten are the great photo compilations that were created to a greater and lesser
extent throughout the evening at the photo booth and of course the 'Old Guard' room, where

the music was a bit less loud and you could sit back and enjoy the real old school Elephants
stories. It was an evening full of seeing old acquaintances, having an old-fashioned good

Elephants party together and enjoying the fact that this beautiful association has been around
for 50 years!

We would like to thank the great committee that organized this Gala. This committee consisted
of Ronald Rovers, Tom van Grinsven, Max Käller, Merijn Voets, Carolien Sino, Katja and Jan van

Driel, Bas Weggelaar and Kyra Scherber. With a somewhat meager budget, they have been able
to put together a Gala that will never be forgotten, partly due to the many sponsorships of

various Elephants. Through this way we also want to thank those Elephants and of course all
Elephants who have contributed to the organization in one way or another (speakers, bands,

etc.). We are already eagerly awaiting the next Elephants Gala!
 
 



 Last 18 November we brought all young
dogs from the Netherlands to Eindhoven.
The weather was so bad that the
municipality threatened to disapprove;
Twenty-five casks were ready to be
broken into;
The stadium flares were figuratively
burning in the pockets
and the chip cart was ready to feed more
than three hundred student rugby
players.
Fortunately, civil servants do not work on
Fridays and the party was able to
continue.
The field was bad, the young dogs
uncertain and the tempers turbulent.
Led by the hottest selection of referees,
the Jonghe dogs started the battle.

Young Dog Tournament
Recap

Injuries left and right, one disastrous tackle after another and balls that went
every which way but the right.
But, tries were pressed! The Jonghe dogs actually seemed to understand this most
beautiful game.
Unfortunately, the profit ultimately went to the Randstad.
The score, two toilet seats, one concussion and a lost shipping container of rugby
balls.
Finally there was a party in the Ballenbak.
Due to drink and shyness, there are only rumors about this.
Mistakes have been made, bins have been cut down and standards have been
lowered.
Thanks to the volunteers who tapped, sold coins and cleaned.
Thanks to the horny referees who occasionally turned a blind eye.
And thanks to the organization: Lucas Rabou, Rick Wouters and Tom van den
Boom.
No party without you!



 
Who are you and what do you do besides being a
Lustrumcie member?
Hi, my name is Nicky van der Wijst and I am a proud
5th year architecture student at TU.

What is your task within the lustrumcie?
I am responsible for most of the design work,
de biercie and dare to call myself the chef of the
committee.

What has really been a lustrum highlight for you?
During the gala a nice long chat with the oldfants in the
projector room.

What are you most looking forward to?
Also the championship game. We're going to have a
good time there.

Favorite Lustrumcie member?
Noa (Secretly it's you Kjeld, but then I have a fight at
home).

 
Lustrum beer We, the biercie, have produced a beautiful beer together with
van Moll. This was tasted for the first time by our members during the dies.
The beer turned out to be very popular, since 95 liters of lustrum beer went
through that evening! The reviews on Untapped are also excellent. Did you

know we can also be found there? Did you not order a beer and do you regret
it? Or have you already ordered beer but just want more? Then you can! We

still have a small stock left. So order here while you still can!
 
 
 

Meet the members
Interview

Lustrumbeer

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerCcsjzWxPDpvBGD1dZ7MZJUshspusKh5abnQMe5IGAtz2Mw/viewform

