Redactioneel

Van het bestuur

Welkom! Welkom aan een ieder
die het lopend jaar te kort
vindt, de lopende week te
lang, en de borrel nu alweer
te
kort.
Welkom
aan
de
Scintillianen, de aanwezige
Aragonauten,
de
leerstoel
SMI, alle studenten van de
mastervoorlichting Embedded
Systems, alle anderen en
iedereen
die
ik
nu
nog
vergeten ben. Deze SUN staat
weer boordevol informatie,
dus van hier wens ik ieder
een goede lading plezier bij
het lezen van dit A4-papier!
Doe je ding, pak een pilsje:
nieuwe
flesjes
of
geen
nieuwe flesjes: van het fust
blijft het goed! Groetjes,
Sunny.

Het
einde
van
het
kalenderjaar komt in zicht,
maar
het
is
er
voor
Scintilla niet minder druk
om. Na de rumoerige cantus
en
de
jaarboekuitreiking
zonder
jaarboek
is
er
volgende week dinsdag een
kerstdiner, een lunchlezing
van Fluor en een VriMiBo.
Het
jaarboek
zal
naar
verwachting aan het begin
van volgend jaar tijdens een
borrel worden uitgereikt.
In de pijplijn zit onder
andere
de
Electrip
(buitenlandse excursie samen
met Delft en Eindhoven) naar
Parijs, waarschijnlijk op 12
mei, schrijf het vast in je
agenda. Hiervoor zoeken we
nog iemand die het (samen
met Delft- en Eindhovenaren)
reizen en verblijven wil
regelen.
Maandag aanstaande zal aan
het eind van de middag de SK
aan een schoonmaak worden
onderworpen: zorg dat je je
voor 15h00 uit de voeten
hebt gemaakt, want dan gaat
het bestuur met dweil en
waterstofzuiger tekeer.
Wil
jij
mensen
enthousiasmeren voor bèta en
techniek, help op dinsdag 23
januari
dan
mee
met
de
T.E.A.M.
dag.
Naast
de
geweldig
dankbare
en
gelukkige leerling-gezichten
ligt er een bon van €25 voor
je klaar. Van 9h00 tot 16h00

Puuzel
Op
1
januari
wordt
het
versturen van post duurder,
om alvast te oefenen met het
bijplakken van 5 centzegels:
Stel je voor: je hebt een
groot aantal postzegels van
5 en 17 eurocent. Wat is de
grootste waarde die je niet
met een combinatie van deze
twee verschillende waarden
kan plakken? Voor de eerste
goede oplossing staat een
meter bier te wachten! Wees
er snel bij, anders slaat
het bier dood!

Verliefd
Ik
ben
verliefd. Ik
schreeuw het
van de daken!
Een geweldige
foto van mijn
geliefde
staat elders
in deze SUN!
(K) Sunny

loop je met leerlingen mee
en
help
je
ze
met
de
uitvoering van opdrachten.
Er
zijn
wel
zo’n
1000
deelnemers, dus het wordt
een spetterende dag.
Op 9 januari is er om 16h00
in
de
Tombe
een
nieuwjaarsborrel, waarop het
bestuur
traditiegetrouw
oliebollen
zal
bakken.
Hopelijk zien we jullie dan
allemaal.
Voor
nu:
feestelijke
feestdagen
en
een leerzaam, spannend 2007
toegewenst!
Namens het bestuur,
Sjoerd Op ‘t Land

Lieve Sunny
Ik heb een grove fout in de
vorige
SUN
gevonden,
er
staat
een
spatie
tussen
basis en school, terwijl de
context
duidt
op
een
basisschool. Dat kan toch
niet?
Ik
erger
me
hier
ontzettend aan!
wanhopige
groet
van
een
heelveelste jaars
Lieve Reserve Belg,
Trek het je niet aan, je
snapt wat ik bedoel, beter
een spatie teveel dan een
biertje te weinig, toch? Als
je nou eens net zo oplettend
was in de collegezalen, had
je de laatste SUN niet eens
kunnen lezen, want dan was
je al jaren afgestudeerd!
Zet ‘m op!
Liefs Sunny
ps:
ontdek de
typfout(e
n)
in
deze SUN
en
ontvang
gratis
een
uur
tijdversp
illing!!

Recept van de Tweek

Moties

Varkensreepjes
met
ui,
perzik en rozijnen
Ingrediënten:
allesbinder,
zout, peper, 1 blik perzik
(820 g), 1 eetlepel tomatenpuree, 100 g rozijnen, 2
uien (fijngesnipperd), 50 g
boter, 500 g varkensreepjes
Bereidingswijze: Bestrooi de
varkensreepjes
met
peper.
Verhit boter in een pan en
bak hierin de varkensreepjes
in ca. 5 minuten rondom
bruin Voeg de uien toe en
fruit deze ca. 2 minuten
mee. Roer de tomatenpuree
door het vleesmengsel en bak
deze 1 minuut mee Voeg het
perziksap toe, bewaar de
perzikschijfjes in een kom
en laat het sap ca. 2
minuten mee sudderen. Voeg
tenslotte de perzikschijfjes
en rozijnen toe en laat het
gerecht ca. 3 minuten koken.
Breng het gerecht op smaak
met zout en peper. Bind de
saus
eventueel
met
allesbinder opgelost in een
beetje water. Verdeel het
vlees
met
saus
over
4
borden.

Ja hoor, Sunny is helemaal
in de stemming... We wachten
even op de Christen-Unie.
...
Hij kan weer:, zo snel is
Zoef de Haas. De uitslag: 75
voor, 72 tegen. De staat op
zijn kop, het kabinet blijft
zitten, terwijl Marijnissen
voor de microfoon staat: (en
valt),
Balkenende
zit
onderuit en Verdonk staat
boven al(les). Wouter wordt
het Bos in gestuurd, Rutte
staat
voor
zijn
partij,
GroenLinks maakt een vuist
en de PvdA doet nog wat
Wilders. De staat ligt zwaar
op
zijn
gat!
Chaos?
Inderdaad!
Hulde en Proost!

Debacle
De afgelopen week stond het
nieuws vol met debacles. Een
kabinetscrisis
binnen
een
demissionair kabinet waarbij
een demissionaire minister
wordt afgekeurd en waarover
staatkundigen het niet eens

over
eens
zijn
of
deze
situatie
binnen
onze
democratie wel mogelijk is.
Talpa stevent af op het
zoveelste
programma
dat
flopt, namelijk het Land van
Maas en Geel in navolging op
De Gouden Kooi, NSE Nieuws,
Linda & Beau, Hotel Big
Brother, etc. Windows patcht
er op los in XP, maar kan de
grootste
lekken
niet
dichten.
Robert
Long
is
terminaal
ziek.
Blind
veroorzaakt ernstig ongeluk
met drank op. De Noordpool
kan in 2040 ijsvrij zijn.
Ook binnen Scintilla zijn er
zo een aantal debacles. Ene
M.T. verbaast zich over hoe
duur vrouwen zijn in Zweden
en een zekere E.K. weet door
zijn analoge horlogewijzers
niet
meer
hoe
laat
het
precies is. Het jaarboek is
zoek en wordt niet op tijd
geleverd om uitgedeeld te
worden bij de borrel. Weer
een debacle voor de koerier
die nu een van de SJaCoborrels "moet" betalen.
Zo zien we maar weer. Ook al
is het maar een week, er
gebeurt
genoeg
om
ons
heen...
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