Redactioneel
Om de brakheid de baas te blijven besloot ik tijdens de
pauze wat frisse lucht te happen op de eerste zonnige dag
van het jaar. Ik heb bijkant mijn longen nog niet vol frisse
lucht, of de sneeuwvlokken beginnen uit de lucht te vallen.
Voordat ik weer veilig in de kelder zit, moet ik al vluchten
voor de ijsberen en de eskimo’s die hun iglo’s beschermen
alsof hun leven ervan afhangt. Nu weet ik dat de wereld op
vrijdag een beetje op zijn kop kan staan, maar nu snap ik er
echt niets meer van.
Minister Borst wil het bier en de sigaretten flink duurder
maken, topman Niemeyer snapt niet waarom; sigaretten zijn
helemaal niet verslavend volgens de eigenaar van de
Groningse tabaksfirma. De tombecommissie grijpt
verdomme zijn kansen en troggelt die arme drinkende
studenten hun geld graag af, en tot overmaat van ramp wijst
de Nieuwspol van Net5 uit dat; ik quote “alle nederlandse
jongeren minstens 3 keer per week sex hebben.” Nou dat
hebben ze dan niet aan mij gevraagd!

Even voorstellen
Je kent het wel, j e gaat even ontspannen een kopje koffie in
de Tombe drinken en je hele leven verandert ineens. Er
komen wat vrienden, nu vage kennissen geworden, bij je
zitten en na een minuut of 10 besef je dat je midden in een
SUN vergadering beland bent. Je vage kennissen aarzelen
niet en je wordt even makkelijk ingepland om een SUN te
processen als dat men je een biertje aanbiedt. Ach ja, je
moet toch wel iets doen om je carriere bij Scintilla goed te
eindigen en de SUN is natuurlijk altijd het ultieme doel
geweest. Na jarenlange training bij de Sjaco, de Borrel, het
Sot en het Lustrum kon het niet anders dan dat die continue
aantasting van de grijze cellen hun tol eisen. Gelukkig kan
nu iedereen bij Scintilla meegenieten van de verhalen.....
Kim

Tentamens, lekker!
Vanaf heden kun je bij het bestuur je gemaakte tentamens
inleveren. In ruil hiervoor krijg je een waardebon die goed
is voor een gratis biertje op een Scintilla-borrel. Ook
uitwerkingen komen in aanmerking voor gratis bier.
Een voorwaarde is dat het om een recent tentamen gaat en
deze nog niet aanwezig is in het archief.

Puuzel
Er was eens een dorstig borrellid in het holst
van de nacht, zwetend omdat hij wist dat er geen bier meer
in de koelkast was. Na het bellen van Alex bier (0534338460), had Alex een deal voor hem. Alex zei dat hij
mocht kiezen uit twee kratten, waarbij het ene kratje twee
maal zoveel bier had als het andere. Het dorstige lid koos
gretig een mooi kratje uit en zag dat er tien bier inzat. Een
beetje teleurgesteld was hij wel, totdat Alex zei dat hij
anders nog wel een keer mocht kiezen. Dronken als hij was
dacht het borrellid eens na... In het andere kratje zit of 5
bier, of TWINTIG!!! Aangezien de kans 50/50 was, geldt
voor de gemiddelde waarde dus E = Σ(aantal biertjes)i *p i =
½* 20 + ½* 5 = 12,5 > 10. Het lid zag zijn kans schoon en

koos het andere kratje. Was dit nu een verstandige keuze in
de eeuwig durende strijd om het aantal biertjes in de
koelkast maximaal te houden?

Bestuursintellect
The story continues
Het blijkt toch te kunnen: Twee weken na de eerste Sun
van dit jaar ligt nu de nieuwe Sun weer voor je. Tevens is
in de vorige Sun een traditie geboren: het
"Bestuursintellect", een stukje van het bestuur dat
vervolgens met enig zeik commentaar van de Sunmembers in
de Sun terecht komt :-) Door brakheid (het is nu vrijdag
middag) ontbreekt mij de creativiteit om een spetterend
onderwerp te verzinnen. Ik zal dus maar iets vertellen over
te afgelopen twee weken. De computer destructie middag
was erg gaaf en levensgevaarlijk.
De betonscharen en andere zware slagwapens vlogen door
de lucht, elkaar en de deelnemers op een haar na rakend. Het
IEEE symposium was ook al een succes, rond de 150
personen hebben een ochtend lang geboeid geluisterd naar
de drie "Terabit Titanen". En Last but not least was er het
"Cap Gemini event". Het wordt nu bijna vervelend, maar
ook dit event mag, met een opkomst van ongeveer 60
studenten, een succes worden genoemd. Wat mij betreft
mogen de afgelopen twee weken dus een succes genoemd
worden, alleen de naweeën van de Borrelvergadering van
gisteravond zijn een iets minder succes te noemen.
Groetjes Frank

Lieve Sunny
Lieve Sunny, gisteravond schijnt het zo geweest te zijn dat
ik een vergadering had. De vergadering van een niet nader
te noemen commissie was eigenlijk meer een soort
zuipfestijn terwijl ik onder de impressie was dat ik een
nuttige bijdrage moest leveren. Ik voelde mij zeer, maar dan
ook zeer beperkt in mijn mogelijkheid om verstandige
keuzen te maken over het nuttigen en verkopen van bier.
Lieve Sunnie, er waren zelfs scorebordjes, waarmee
sommigen de uitspraken van de mensen ongefundeerd
bekritiseerden. Zelfs de term “klote” werd daarbij niet
geschuwd. Als ik de commissieleden erop aanspreek, laten
zij mij de notulen zien, welke vol staan met afspraken,
waardoor het beeld van een productieve topvergadering
wordt geschetst. Lieve Sunnie, help mij om de topman te
worden en de vergadering goed te managen.
Anoniempje
Lief anoniempje, ik denk dat je je moet beseffen dat dit een
erg moeilijk punt is. De mensen die jij probeert op het
rechte pad te brengen zijn misschien al te ver gedwaald.
Misschien wordt het dan ook tijd dat je je eigen
reddingsboot te water laat. Voel je je hier toch niet
helemaal lekker bij, treed dan op als hun redder in nood.
Vraag je commissieleden een preekstoel te bouwen in een
ruimte zoals de Tombe bijvoorbeeld. Misschien kun je
zelfs wat leden vinden die als gospelkoor willen optreden
om jouw preken te ondersteunen. Voor je het weet heb je je
eigen kleine sekte en kun je uitbouwen naar verering van
buitenaardse wezens. Ja... Of je drinkt gewoon mee
natuurlijk .

Recept
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Thaise kip van Ma Damen
Nodig:
2 el. Olie, ½- 1 el. Rode Curry pasta
(afgestreken eetlepel), 1 grote rode paprika in dunne
repen, 60 gr. Kipfilet in reepjes of blokjes, 3 teentjes
knoflook (fijngesneden), 2 el. Oestersaus (mag ook meer
= erg lekker), 2 el. Vissaus, 2 el. Bruine suiker, 4
lenteuitjes in stukjes, 100 gr. Cashew noten, geroosterde
ongezouten, eventueel boontjes, broccoli, wortelen,
courgette of andere groente. (EL = Eetlepel!!!)
In wok olie verhitten en currypasta, paprika, kip en
knoflook hierin ongeveer 3 minuten bakken. Oestersaus,
vissaus en suiker toevoegen en ongeveer 4 minuten op
zacht vuur stoven. Het gerecht iets laten carameliseren. Dan
lenteui en/of groente meebakken. Voor serveren
cashewnoten erdoor scheppen. Serveren met pandanrijst.
Currypasta, oestersaus, vissaus en pandanrijst zijn te
krijgen bij elke lokale toko. Er zijn veel soorten, vraag om
de thaise versies!!
Eet smakelijk!

Bachelor versus
Minor!
Twee jaar geleden werd de UT op zijn kop gezet met de
kreten "Major" en "Minor". Afgelopen jaar waren dankzij de
Europese Unie "Bachelor" en "Master" veel gehoorde
geluiden. Na het invoeren van Major en Minor moet de UT
nu het Bachelor-Master systeem gaan invoeren. Wederom
wordt het curriculum van EL aangepast. Een minor van 14
SP zal in de bachelor verroosterd moeten worden. Hiervoor
zullen de eerste drie jaren van EL overhoop gehaald gaan
worden. Welke vakken kunnen eruit en welke mogen niet
verdwijnen. Met dit probleem houdt ook het
Studentoverleg AGEL zich bezig. Heb je interresse om
hieraan deel te nemen of wil je meer over dit ondewerp
weten, dan kan je op onze homepage meer informatie
vinden. www.scintilla.utwente.nl/AGEL /
Rectificatie: Om misverstanden te voorkomen willen we
de lezer er op wijzen dat de Wouter in de vorige SUN
Wouter Engbers van het bestuur was, en niet de famous
‘Woutje’

Sicknaaltheorie
Wist je dat... Si gnaaltheorie geen open boek tentamen meer
is? Ja, jongens en meisjes, vanaf nu zullen de grijze
hersencellen nog harder moeten gaan werken voor de
felbegeerde
punten. BeroerdVrimibo
he? Groetjes van de Sun.
23 februari

Sunny’s agenda

6 maart
7 maart
14 maart
27 maart
28 maart
29 maart
30 maart
1 april

Doegroepenborrel
Kopijsluiting SUN (!!)
Casino avond
ALV - EL/tn
Constitutiereceptie
Start van het Bestuitje
Borreluitje
Einde van Bestuitje

Agenda
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