Redactioneel
Alle studenthuizen ruiken weer fris en zijn
opgeruimd na het vier keer per jaar
terugkerende fenomeen tentamenweek.
Dit was ook te merken op de zeer lange
ALV waar toch opvallend veel leden
aanwezig waren. Het nieuwe bestuur is
inmiddels op bestuitje geweest in hun
NIET
rode
bestuurskleding.
Ook
ontrbraken
helaas
de
mooie
lustrumblousen met ledendassen. Maar
na dit sombere nieuws is er gelukkig ook
goed nieuws! De temperaturen beginnen
te stijgen en de lente begint nu echt.De
korenwolf word weer geschonken in de
Tombe. Ook is er een prinsesje geboren
met de naam Ariane Wilhelmina Máxima
Ines van Oranje-Nassau. Helaas weten
politici uit deze mooie dagen ook weer de
aandacht te vestigen op minder vrolijke
berichten over kinderen die te veel
blootgesteld porno. Veel plezier met deze
Sun.

Hoera, een dochter!
Als Scintilla mogen we natuurlijk niet
achterblijven met onze felicitaties voor de
nieuwste koninklijke aanwinst, dus bij
deze! Of het nou slim is om je dochter de
naam van een raket mee te geven, valt te
bezien, maar toch past ook Ariane
Wilhelmina Máxima Ines mooi in het rijtje
A's van Willem-Alexander & Máxima. "Na
twee a's wilden we de triple-A-rating
volkrijgen." Dit was de redenatie achter de
naam van de jongste Oranje-telg.

Van het Bestuur
Beste leden van onze prachtige E.T.S.V.
Scintilla,
Zoals het de meeste niet ontgaan zal zijn,
is er vanaf vorige week dinsdag (3 april
2007) een nieuw bestuur. Het 76e bestuur
wordt gevormd door:
Maarten Abeling - President
Erwin Bronkhorst - Secretaris
Danny Bruins - Penningmeester
René Bruintjes - Vicepresident
Dirk-Jan v.d. Broek - Ledencoördinator
Sjors Hettinga – Administrateur
Het 75e bestuur heeft een begin gemaakt
met het schrijven van een kolom voor de

SUN, met daarin informatie over zaken
die op dit moment binnen onze vereniging
spelen. Het 76e bestuur heeft het
voornemen dit ook te blijven doen om zo
iedereen op de hoogte te kunnen houden.
Voor het bestuur was het een drukke
week (ALV, constitutieborrel en een
geslaagd Bestuursuitje), voor de leden
was dat zeker ook het geval met een of
meerdere tentamen(s). De tijd is nu echter
aangekomen om weer over te gaan op de
normale gang van zaken. Voor het
bestuur houdt dat in het besturen van
onze vereniging en voor de leden het
volgen van college. Natuurlijk is iedereen
welkom om al dan niet samen met het
nieuwe bestuur een heerlijk kopje koffie te
komen drinken in de Scintilla-Kamer!
Namens het bestuur,
Maarten Abeling

Agenda
14 apr Kivi Niria bedrijfsbezoek aan
Thales
17 apr Themaborrel: BlatterBuster
19 apr Gala 1001 Nacht
24 apr Lezing Océ
24 apr Mutsenborrel Stellae Scintillae
25 apr SjaarsCommissie Activiteit
25 apr Eerstejaarscommissieborrel
07 mei Symposium Microsystemen
08 mei Pokeravond
04 jun Excursie Kerncentrale AKW
Emsland
Kijk voor meer informatie over de
activiteiten op de website van Scintilla.
http://www.scintilla.utwente.nl

Zoek de 7 verschillen
... en win een meter bier door de 7 meest
originele verschillen als eerste bij een
SUN-member in te leveren.

Recept van de Tweek
Gevulde ananas met mangosaus
Ingrediënten: 1 verse ananas, 2 eetlepels
kirsch, 2 kiwi's, 100 g frambozen, 1 rijpe
mango, 1 eetlepel citroensap, 1 eetlepel
poedersuiker, 3 takjes munt
Bereiding: Ananas plat neerleggen en met
scherp mes dwars door kroon in vier parten
snijden. Vruchtvlees van ananas met mesje
voorzichtig lossnijden van schil, tot op ca. 1
cm van ananasschil. - Ogen - van ananas en
harde kern uit vruchtvlees snijden en ananas
in stukjes snijden. Bedruppelen met kirsch
(eventueel 1 à 2 uur afgedekt in koelkast
bewaren). Kiwi's dun schillen en in plakjes
snijden. Frambozen voorzichtig wassen.
Ananas, frambozen en kiwi door elkaar
scheppen. Mango schillen en vruchtvlees in
kleine stukjes snijden. Mango met staafmixer
of in keukenmachine pureren tot gladde
saus. Op smaak brengen met citroensap en
poedersuiker. Ananasparten op vier borden
leggen en ananassalade erover verdelen.
Mangosaus erop scheppen. Garneren met
blaadjes munt.

Stellae Scintillae
Beste Tombegangers, na jaren van
eenzaamheid, na jaren van zoeken en
speuren, bijna aan het einde van mijn
opleiding heb ik eindelijk gevonden wat ik
zocht. Ik weet nu waar de andere zeldame
EL-dames zijn. Eindelijk is er dames
dispuut, een duidelijke groep bij wie je als
EL-dame terechtkan met vragen of
gewoon voor de gezelligheid. Ja, de
jongens zijn ook wel lief hoor en willen
ook wel helpen, maar soms wil je als meid
gewoon met een *lotgenoot* praten. Sinds
kort bestaat er het dispuut Stellae
Scintillae, een dispuut opgericht speciaal
voor en door EL-dames.
Om ons netjes aan de heren van EL voor
te stellen organiseren wij i.s.m. de Borrel
op dinsdag 24 april de Mutsenborrel.
Vanaf 16:00 uur is er een gratis fust en
voor de mensen met een muts op of een
levende muts bij zich is er een gratis
coctail. Dus kom allemaal naar de
Mutsenborrel 24 april, en beschouw de
mutsen…
Groeten van
dame/meisje

een

Stellae

Scintillae

Pornofeest
Tumult alom! Den Haag op zijn kop. De
feutmansen van PvdA en VVD, alsmede
het CDA en de CU willen de zgn
pornofeesten aan banden leggen. Sunny
heeft altijd zin in een feestje en ging op
onderzoek uit: Wat is het probleem?
Discotheek Asta in Den Haag was op 3
februari van dit jaar the place to be voor
pornofeestgangers. Ook op zondag 8 april
kon je je hart ophalen, in Amsterdam deze
keer, in the Powerzone. Een leuk feestje
met paaldanseressen, natuurfilms en als
klap op de vuurpijl volgden op het toneel
tenslotte enkele daverende "optredens".
Jaja, twee keer per maand is het bingo.
Een kamerlid uit zich als volgt: "Dit is de
zoveelste doorgeschoten uiting van
individuele behoeftebevrediging". Jammer
hoor, als kamerlid moet je de ochtend na
zo'n feestje (op zondag!?) weer vroeg aan
het werk, dan mis je dus het leukste deel
van het feest. Als die partijtjes nou
voortaan op zaterdag zijn, zonder
spoeddebatten op de zondag erna, dan
zal alles wel loslopen... toch? Nee, dan
een andere trend, zojuist overgewaaid
over de Noordzee: sloopfeestjes. Je stuurt
je ouders een weekendje weg, nodigt wat
vrienden uit, sloopt complete kamers,
lampen van het plafond, peuken in het
hoogpolig tapijt, leegt je blaas op de
trouwjurk, enz. En een feest is geen feest
als de politie niet is geweest: welkom,
ook, aan de trouwe viervoeters.

De poltiewagens en de 200 feestgangers
hadden het prima naar hun zin, de totale
schade: 20 duizend pondjes. Voor alle
feestgangers: op 16 mei zijn jullie welkom
in The Powerzone op het "Sexy M*ther
F*cker" feest. Mensen in trouwjurken zijn
helaas niet wlekom, een toilet is al
aanwezig.

Lieve Sunny
Het is nog maar net een paar dagen mooi
weer en het voelt nu al alsof ik mijn
schouders en bovenarmen verbrand heb.
Ik kan ze niet aanraken of ik schreeuw het
al uit. Bovendien heb ik sinds afgelopen
woensdag ook al last van een hevige
koppijn en het lijkt wel een koortslip. Lieve
Sunny ben ik allergisch voor de zomer?
Heb ik misschien een nieuwe variant van
hooikoorts? Wat is er aan de hand?
Beste actieveling,
Het lijkt er meer op dat je het slachtoffer
bent geworden van een gevalletje
hoogmoed en zoals je weet komt dat
voor... de slag van een wapenstok.
Wellicht dat je je agressiviteit de volgende
keer maar weer gewoon op een
soldeerbout moet botvieren of wegdrinken
met een Korenwolfje?!
Liefs, Sunny

Redactie: TomL, BramN, DaanS, FritsP, MaaikeE, RoelfinaV en MaartenA
E-SUN: sunmembers@scintilla.utwente.nl
datum: vrijdag 13 april 2007

Puuzel
Op het grote Gala 1001-nacht in de
Waarbeek zijn 420 personen aanwezig.
Op zeker moment danst 60% van de
vrouwen met 80% van de mannen.
Hoeveel personen zitten er dan aan de
kant?
Weet jij de oplossing? Kom als eerste met
de juiste oplossing bij de Borrel en
ontvang een heerlijke meter goudgeel
gerstenat.

Sunny Says
“A fine beer may be judged with only one
sip, but it's better to be thoroughly sure.”
“I fear the man who drinks water and so
remembers this morning what the rest of
us said last night.”
- Cheers!
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