Redactioneel

Recept van de Tweek

Lieve Sunny

De
laatste
vrijdag
van
oktober staat weer in het
teken
van
de
ScintillaVriMiBo. Afgelopen weken is
er weer het een en ander
gebeurd in Nederland en in
de
Scintilla
Kamer:
-In
Nederland
gaat
de
verkiezingsstrijd inmiddels
de laatste weken in en zijn
bij de meeste mensen de
stemkaarten weer in de bus
gevallen.
-De
V.S.
heeft
nieuwe
gedachten over vooruitgang
en gaat een muur bouwen (zie
cartoon).
-Het
kabinet
moet
zich
verantwoorden
voor
de
Schipholbrand.
-Bij Talpa kan je binnenkort
moppentappen in een nieuw en
origineel programma.

Spaghetti
kruidenkaas

Ik ben een El-er die een
groot probleem heeft. Geen
enkele
elektrotechniekstudent kan zich met mij identificeren. Ik word namelijk
lastig gevallen door een
vrouw!! Ze is een heuse
stalker, ik kan nergens heen
gaan zonder dat ze me belt
of lastig valt op een andere
manier.
Dit
zou
gezien
kunnen worden als een luxe
probleem, maar ik wil hier
toch echt vanaf.

Puuzel
Met de cijfers 1, 4, 5 en 6
moet het getal 24 gemaakt
worden. De spelregels zijn
als
volgt:
- Elk cijfer moet 1 keer
gebruikt worden (en niet
meer
dan
dat).
- De toegestane operaties
zijn: plus, min, maal en
delen.
- De cijfers mogen niet
samengesteld
worden
(bijvoorbeeld
1
en
4
gebruiken
als
14).
- Haakjes zijn toegestaan.
De Opdracht: Geef de twee
oplossingen die er zijn.
Lever deze in bij een SUNmember of een tapper voor
een gratis meter bier.

Sunny Says
Basically all problems
be
solved
by
going
infinity.
-"FW Hoeksema"

can
to

met

verse

Ingrediënten:
400
gr
spaghetti, 400 gr tomaten,
250 gr hamblokjes, 1 ui, 25
gr parmezaanse kaas, klontje
boter,
200
gr
verse
kruidenkaas, tomatenketchup,
champignons,
olijfolie,
zout, peper, oregano, tijm,
basilicum, aardappelmeel
Bereiding: Bak de hamblokjes
in de olie bruin voeg de
gesneden ui toe en bak de ui
glazig.
Doe
hierbij
kleingesneden
tomaten,
de
champignons en als laatste
de
verse
of
gedroogde
kruiden. Voeg hieraan een
heel
doosje
verse
kruidenkaas, roeren totdat
deze gesmolten is. Op smaak
afkruiden met peper, zout en
tomatenketchup. Is de saus
te dun dan kan hij met
aardappelmeel
gebonden
worden. Meng de boter, de
saus en de al dente gekookte
spaghetti en de kaas als
losse
garnituur
erbij
serveren. De spaghetti is
natuurlijk
in
mooie
Scintilla-slingers
op
het
bord neer te leggen :-)

Lieve Sunny help mij!
Beste gestalkte,
Je ziet dit helemaal verkeerd. Dit is geen luxe probleem, dit is een buitenkansje. Op dit moment kun je
het
zien
dat
jij
een
weerstand
ondervindt
om
verder te gaan met deze
vrouw.
Dit
resulteert
uiteraard in spannnig. De
stroom van emoties en liefde
zorgt voor een capacitief
effect
bij
de
vrouw
in
kwestie,
ze
is
volledig
opgeladen
maar
kan
haar
energie niet kwijt. Kort
samengevat zoek een andere
(leukere) EL-er om daar je
probleem aan te out-sourcen.
Liefs, Sunny

Agenda
10 nov Symposium VanDerLande
(09:00u Veghel)
14 nov Coctailborrel (16:00u
Tombe)
15 nov Themapresentatie
Studiereis (16:00u B1224)
15 nov Scala Taart Eet avond
(20:00u Tombe)
28 nov SJaCo-uitreiking
(16:00u Tombe)
05 dec Scinterklaasborrel
(16:00u Tombe)
12 dec 47e Cantus Scintillae
(20:00u Heilige Grond)
13 dec Excursie Eaton-Holec

vdPres
Zoals jullie vast al hadden
vernomen zit er een nieuw
bestuur temidden van onze
geweldige studievereniging.
Ik zeg bewust temidden – en
niet boven of onder – een
concept
dat
bij
andere
studieverenigingen
leeft,
waar het bestuur over de
vereniging heerst c.q. de
vereniging draagt. Hoe het
ook zij, het bestuur is dus
weer geüpgraded (nee, niet
bestickerd, zoals het woord
wel eens gebruikt wordt) met
de komst van RenéB als vice,
DirkJanB
als
leco
en
MaartenA als admin. Verder
is ondergetekende inmiddels
president, het haasje, de
sjaak, de chef etc. HarmenD
is blijven zitten als sec en
BorisH
als
penn.
In
bovengenoemde format mogen
wij ons het 75e bestuur der
E.T.S.V. Scintilla noemen.
We hebben inmiddels weer een
week besturen achter de rug,
een week met veel bier, een
zware activiteit, lijken die
uit de kast kwamen en lege
postvakjes. Het moge duidelijk zijn: het hoogte punt
van onze bestuursperiode zit
in de deurklop-garantie, in
de vorm van een lightsabre
op de deur van de BK.
Vanaf deze plaats wil ik de
allergaafste commissie, de
SUN, ook feliciteren met hun
nieuwe
commissielid
MaartenA. Goed om te zien
dat er verjongd wordt in een
commissie die bekend staat
om hun gaafheid! Die ook in
de toekomst gewaarborgd zal
blijven.
Over de toekomst gesproken,
met een beetje geluk is dit
de laatste SUN die niet in
de postvakjes wordt gelegd.
De
SUN
gaat
de
spits
achterna
en
wordt
vanaf
volgende
tweek
ook
een
gratis
tabloid
op
A4
formaat!
Vanaf deze plaats zou ik
zeggen:
tot
de
volgende
tweek.
Op
de
Koningin,
op
Scintilla!

Koop nu een Elektrotechnische
Almanak in de STORES

€ 27,00

Openingstijden STORES:
• Maandag van 12:30 tot 13:30
• Woensdag van 12:30 tot 14:30
• Vrijdag van 12:30 tot 13:30
Hebben ze in
de STORES ook
lekker bier?!?

Nee, maar wel heel veel
hippe electronica. Voor
bier gaan we naar de
VriMiBo in de Tombe!

Sjoerd Op ‘t Land
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