Redactioneel
Shit! Vandaag VriMiBo zeg je? Maar
Scintilla heeft toch altijd de eerste en
derde vrijdag van de maand VriMiBo? En
de eerste dinsdag een themaborrel (*hint
hint*)? Ik snap er geen ene reet meer van.
Straks ga je me nog vertellen dat die
A4'tjes in de postvakjes ook nog van ons
afkomstig zijn. Lijkt potverdorie de politie
'Regio Twente' hier wel. Beetje een
peilzender onder een auto plaatsen en
vervolgens
als
verdacht
pakketje
behandelen. Documenten lekken en dan
raar opkijken als ze je maffia maatje
noemen. Bier tappen voor je studenten en
dan raar opkijken als ze dronken worden.
Schijnheiligheid noemen we dat bij de
SUN, volkomen „diffamerend”! Dat je het
even weet. Maar goed, gelukkig ben jij er
wel bij vandaag, drink je nu relaxed een
pilsje of frisje, praat je nog even na over
afgelopen week, lees je deze SUN (goh!)
en fiets je straks slingerend weer naar
huis. Ach, alles beter dan twee keer
stoppen langs de snelweg en daarna niet
meer weten wat je gelezen hebt. Daarom
even een korte samenvatting, in deze
SUN: een Van 't Bestuur, een Agenda,
voor als je niet meer weet wat je gaat
doen. Een Puuzel, om het spoor echt
bijster te raken. Een Recept om je maag
weer te vullen. En een... rokersbutton in
de lente?
Als bonus nog een tip van de mannelijke
SUN redactie voor de mannen. Heb je zin
(niet in bier), ga dan voetbal kijken! Pas
wel op, 9 maanden later heb je wel kans
op een babyboom. Of geldt dit allen voor
Duitsers?

het versturen, leerden dat ze dit initiatief
waardeerden en het prettig vonden op de
hoogte gesteld te worden.

Symposium
Met zo’n 130 bezoekers mag het
symposium ‘The Future is Yours’ zeker
een succes genoemd worden. Het was
een dag met veel sprekers over
verschillende onderwerpen en vanuit heel
verschillende invalshoeken. We hebben
zowel
technische,
historische
als
filosofische verhalen gehoord en nieuwe
ideeën opgedaan. (Wat dacht je van het
gratis weggeven van videocamera’s en
het verkopen van een bijbehorende
dienst?) Twee buitenlandse sprekers en
de Wii en het Jazzbandje in de pauze
zorgen ervooor dat ook het evenement
innovatief te noemen was. De prijsvraag
voor het meest vernieuwende idee ging
naar vier eerstejaars, zij ontwierpen een
elektronische
paspop:
een
ideale
oplossing voor wie een hekel heeft aan
lang winkelen en snel veel verschillende
kledingstukken of kapsels wil uitproberen.

SCoPE
Scintilla’s Commissie ter Promotie van
Elektrotechniek (SCoPE) is momenteel
zeer actief (elke maandagavond) met het
ontwikkelen van twee gastlessen om op
de middelbare school te geven. Daarnaast
is er een filmpje over het practicum ELBAS in de maak, die onder andere op de
SchoolSite, http://el.schoolsite.utwente.nl/,
zal worden gepubliceerd.
Namens het bestuur,
Sjoerd Op ‘t Land

Van het Bestuur

Agenda

Zo, iedereen is na de tentamenweken
weer druk aan de slag en bij Scintilla
gebeurt ook weer het nodige.

23 feb VriMiBo
01 mrt Uitje Nijmegen
07 mrt Tombsation
08 mrt EWI-trip Berlijn
09 mrt VriMiBo
10 mrt Ouderdag
14 mrt 48e Cantus Scintillae
16 mrt Voorlichtingsdagen
03 apr Wissel-ALV
04 apr Constitutieborrel
19 apr Gala

Ouderbrochure
Het bestuur heeft de ouders van de
huidige eerstejaars een brochure over
Scintilla gestuurd. Dit is onderdeel van het
bestuursplan; het bleek dat veel ouders
een onvolledig of onjuist beeld over
Scintilla hadden. Soms stond dit voor
studenten in de weg om actief te worden.
Een aantal telefoontjes met de ouders na

Puuzel
Vul de getallen 1 tot en met 16 elk één
keer in, in de onderstaande figuur. Doe dit
op zo'n manier dat de som van de rijen
gelijk is aan het getal naast de rij en dat
de som van alle getallen in een kolom
gelijk is aan het getal onder de kolom.
Voor de eerste goede oplossing staat er
een meter bier klaar bij de Borrel. Proost!

Sunny Says
"An alcoholic is someone you don't like
who drinks as much as you do."
-- Dylan Thomas
"To alcohol! The cause of, and solution to,
all of life's problems."
-- Matt Groening

Lieve Sunny
Ik ben helemaal van slag, ik snap
helemaal niet meer wanneer er nu borrels
zijn in de Tombe. Heb ik mezelf eindelijk
na jaren van training aangeleerd dat op de
eerste dinsdag van de maand er een
themaborrel is (behalve als het in de
tentamen week valt). Dus de eerste
dinsdag van februari zou ik samen met
wat vrienden een biertje gaan drinken in
de Tombe tijdens de thema borrel. In de
kelder aangekomen kan ik al nergens
posters vinden, maar ja dat gebeurt wel
vaker. Alleen deze keer was ook de deur
op slot en bleek de borrel pas een week
later te zijn! Hierdoor ben ik zo van mijn
apropos dat ik zelfs niet meer weet op
welke dag de VriMiBo is. Bijvoorbeeld een
quote uit een van mij mailtjes:
"Aanstaande maandag is er weer een

Scintilla VriMibo, dus ook weer een
SUN!". Lieve Sunny, kun jij mij misschien
vertellen hoe het nu echt zit?
Mvg Borrelverslaafde
Beste Bermtoerist,
Ik moet je toegeven dat de borrel niet
meer zo consequent is met haar thema
borrels als vroeger, misschien is het ook
een teken voor jou om eens wat minder
bier te gaan drinken, je wordt natuurlijk
ouder en hoe ouder, hoe harder de
alcohol valt! Gelukkig heb je alleen nog
niet dezelfde problemen als de politie in
Enschede! Het komt vast allemaal wel
weer goed, vanmiddag is er weer een
VriMiBo en de SUN zal je zo goed
mogelijk op de hoogte houden van de
volgende Borrel! Veel plezier vanmiddag
en neem nog maar een cola!
Liefs Sunny

Recept van de Tweek
Fusilli met sperziebonen en tonijn
Ingrediënten:
2
doosjes
tonijnsteak
(diepvries, a 2 stuks), 400 g fusilli (pasta), 1
blikje ansjovis (50 g), 1/2 potje zongedroogde
tomaten (320 ml), 600 g sperziebonen
(diepvries, zak a 1 kilo), 5 eetlepels
zonnebloemolie
Bereiding:
Tonijn
in
4
uur
op
kamertemperatuur laten ontdooien. Tonijn
droogdeppen. Fusilli volgens gebruiks-

aanwijzing bereiden. Ansjovis afgieten en in
stukjes snijden. Tomaten afgieten en in
stukjes snijden. In pan sperziebonen volgens
gebruiksaanwijzing koken. In koekenpan 3 el
zonnebloemolie verhitten en tonijnsteaks in 7
min. aan beide zijden bruin bakken. Met zout
en peper bestrooien. Aan sperziebonen 2 el
olie, tomaten en ansjovis toevoegen en
verwarmen. Naar smaak peper toevoegen.
Fusilli met sperziebonen-mengsel mengen
en over vier borden verdelen. Tonijn op pasta
leggen.

Rokersbutton
Nu.nl kopt een tijdje geleden met het
bericht dat leerlingen op een Belgische
school verplicht zijn een rokersbutton te
dragen. Op deze button staan twee
teerzwarte longen met de tekst "Zo mogen
mijn longen eruit zien". De school waar
ook verpleegonderwijs gegeven wordt, wil
op deze manier rokers ontmoedigen en ze
voorbereiden
op
het
algemene
rookverbod op Vlaamse scholen. Ik vraag
me af hoe de Belgen hierop gekomen zijn.
Het ontmoedigen van roken is zeker een
goede zaak. Toch vraag ik me af of dit
niet iets te ver gaat. Een roker is toch
sowieso al te herkennen aan de sigaret,
de geel gekleurde nagels en de vieze
adem? Kennelijk heeft de Belg aan al
deze zaken niet voldoende aan en
hebben onze domme zuiderburen alsnog
een button nodig.
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datum: vrijdag 16 februari 2007

Lente
Met temperaturen van rond de 12-14
graden is al bijna van lente te spreken.
Komende week komt "An Inconvenient
Truth" uit van Al Gore en wie weet heeft
de kerstman wat aan die documantaire.
Voor we het weten heeft de kerstman
namelijk een zwembad rond zijn huis en
krijgen de rendieren zwemles. De Global
Warming is een onderwerp dat veel
mensen niet onberoerd laat en waar zowel
de VN als het nieuwe kabinet zich
regelmatig over uitlaten. Op 7 juli as
kunnen we zelfs een concert bijwonen
tegen Global Warming, alsof al dat
stroomverbuik tijdens het concert niet voor
extra uitstoot zorgt of zullen ze dan alleen
fietsdynamo's gebruiken om de verlichting
en boxen aan te drijven. Gelukkig houden
we in Nederland voorlopog nog droge
voeten, dus nog geen reden om de
reddingsboot uit de schuur te halen.
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