Redactioneel
Zoals altijd was het ook deze keer het tweekje
wel weer. Hebben we eindelijk weer een
gedeeltelijke opheffing van het exportverbod op
vlees, krijgen we onze godfather Boonstra die
door vetklep Docters van Leeuwen voor de
rechter gedaagd.... het moet niet gekker worden.
Gelukkig zijn er ook nog leuke dingen gebeurt, zo
is een Roptazijn in Friesland een pracht van een
kinderke geboren. Majella (48) en Klaas (52)
Kuiken schonken op wonderbaarlijke wijze het
leven aan Maaike Jildou. Moeder en kin d maken
het goed, ondanks dat vrouwe Kuiken al twee jaar
niet meer ongesteld is geweest en pas een uur
voor de geboorte door had dat ze zwanger was.
De SUN wenst hen beide het beste! Alleen Edgar
Davids maakt het een beetje te bont deze tweek,
maximaal dope gebruiken en in een interview
toch nog zeggen (quote): "I have very strong
principles about which substances I consume," he
said. "I have only one body which is the home of
my spirit therefore I cherish my body.”
Duuuuus... laat van Gaal het niet horen, die heeft
het al zo moeilijk met ‘zijn’ oranje na een
matige score van 4-0 (!!!) tegen Cyprus.
Duidelijk dat deze man nooit student is geweest,
want binnen is binnen, in elk geval met
studiepunten.

niet normaal meer. Het is verderfelijk en gaat
tegen alle normen en waarden in. Wat zullen de
buren wel niet zeggen! Hokken is totaal niet van
deze tijd. Onder de burgerij is het inderdaad wel
populair, maar je bent en blijft in de eerste plaat s
student. Dit brengt een maatschappelijke
verplichtingen
met
zich
mee.
Wat je het beste kan doen is natuurlijk weer in
een gaaf studenten huis gaan wonen, maar mocht
dat niet lukken dan kan je er wel voor zorgen dat
niemand het door heeft. Er is ooit een bestuurslid
(inmiddels Vir) die mededeelde dat hij verhuist
was naar een 2-persoons studentenhuis. Ik zou
het bij jullie ook zo organiseren. Verzin een
huisnaam, hang een paar streeplijsten en corvee
roostertjes op. Als je het goed doet heeft
waarschijnlijk niemand het door en kan je
stilletjes
in
zonde
leven.
Niet
verloven
hoor!
Sunny

Bestuursintellect
Doolhof

Sunny recept
Deze tweek een lekkere salade voor bij
ovengerechten en BBQ’s. Nu maar hopen dat het
weer zo goed wordt dat we de kolen aan kunnen
steken, en vergeet niet de SUN uit te nodigen!

Deze week een pracht van een doolhof in de sun.
Degene die de zin vindt die er in verstopt zit kan
een meter bier afhalen bij de SUN op de
eerstvolgende Vrimibo.

RVA

Ingredienten:
Daarnaast is er natuurlijk ook binnen de
vereniging nogal wat gebeurt, zo is onze oudpresident Joost wederom een jaartje ouder
geworden en heeft hij van een onmeunig aantal
feestvierders een pracht van een Nicoschuurmasjien gekregen. Deze werd uiteraard
meteen goed gebruikt, maar het bleek dat de
scherpe kantjes van het karakter van zijn
levenspartner er al afgeschuurd waren. Dit mocht
de pret niet drukken en wat dubieuzere cadeaus
brachten de feeststemming tot prachtige
hoogten. Alleen het thema ‘Trash the Place’
dat oud-huisgenoten en borrelleden aanhielden
voor de avond viel niet zo in goede aarde,
aangezien Joost net samenwoont en het huisje oh
zo netjes had (met enige pressie van zijn
levenspartner).

Lieve Sunny
Lieve
sinds
een

knapperige sla naar keuze
2 rijpe papayas
2 med. rijpe avocados
1 limoen
1 rijpe passievrucht
zout en peper
2 eetlepels walnootolie
Bereiding:
1. Arrangeer sla op vier borden. Schil de papaya,
haal de zaden eruit en snijd in de lengte in 8
plakken.
2. Zelfde met avocados: 8 plakken. Besprenkel
met limoensap. Rangschik avocado en papaya
om en om op bord.
3. Vinaigrette: passievruchtsap, limoensap, zout,
peper ? voeg langzaam walnootolie toe.
4. Besprenkel salade met de vinaigrette en
serveer direct. Serveertips
Eet smakelijk

sunny,
kort

woon

ik

Sinds de afgelopen ALV heeft Scintilla er
officieel een nieuw orgaan erbij: de Raad van
Advies. RvA in het kort. Al een jaartje staat de
RvA het bestuur bij mét raad maar zonder daad.
De actie is natuurlijk voor het bestuur. De RvA
geeft advies over lange termijn zaken. Zaken
zoals activisme, boekenverkoop en
afstudeermaanden staan bijvoorbeeld op de
maandelijkse RvA agenda. De RvA bestaat op dit
moment uit de volgende personen: Gert Beumer
(vz), Jeroen Harmsen (sec), Vincent Arkesteijn,
Niels de Pril, Jeroen Thijs en Hans Roelofs.
Allen Viri. Dit is echter geen voorwaarde voor
het RvA-schap.

27 april
1 mei
8 mei
11 mei
17 mei

Sunny’s agenda
VriMiBo - de Tombe
Lezing "UMTS Exposed" - EL/tn T4
Lente in je BOrreL - de Tombe
VriMiBo - de Tombe
Abseilen EL/tn-gebouw - Dak EL/tn

samen.
burgertje.

Best burgertje, Wat je nu doormaakt is absoluut
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Kijk ook op:
http://www.scintilla.utwente.nl/?page=agenda
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