Redactioneel
Mocht je eindelijk een SUN van de bar
of een van de tafels af hebben weten
te peuteren, dan heb je wel een
verkoelend biertje verdiend. Want,
pffff... wat een benauwde bende zeg.
Het lijkt wel alsof echt alles plakt! En
het begon nog zo goed deze 5 dagen
tellende werkweek. Maar goed,
genoeg gezeur over het weer! Tijd
voor enkele waarschuwingen en
mededelingen:
- De SUN adviseert alle klanten van
de Tombe om geen oogcontact met de
tappers te maken!
- Deze editie heeft een SUNkracht van
8+, lange blootstelling aan deze SUN
kan enge ziektes veroorzaken.
- Dit was de laatste test SUN, vanaf nu
gaat de SUN echt SUNnen, mits er
budget en draagvlak voor is!
- de SUN garandeert dat er echt geen
Photoshop aan te pas is gekomen om
deze SUN nog strakker te maken dan
die al is. Echt niet!
- Hierbij bekent de redactie dat de
SUN wordt vervaardigd onder invloed
van stimulerende middelen als caffeine
en cacao. En dat dat jaren geleden
ook zal zo was!
En als laatste de mededeling dat
uiteraard ook deze SUN vol staat met
onze vaste rubrieken en meer! Het
Recept van de Tweek, de Puuzel,
Lieve Sunny en andere (on)zinnige
lappen tekst. Veel leesplezier.

Van het Bestuur
Beste lezer,
Te land ter zee en in de lucht
26 mei 2007 (morgen dus!) kan wel
eens de dag gaan worden dat Scintilla
als winnaar bij het TLTZ-onderdeel
'Heen en Weer' uit de bus (of trein) zal
rollen. De bouwers zijn namelijk druk
bezig geweest met het maken van een
voertuig wat gemaakt is voor maar één
doel: winnen! Heb jij zin om ons
Scintilla-team aan te moedigen en te
zien hoe ze dit geweldige evenement
gaan winnen? Dan kan dat!

Een groep supporters zal morgen per
trein naar Zoetermeer afreizen. De
groep vertrekt om 08.14 vanaf station
Hengelo richting Zutphen (mit der
Synthus). De reiskosten zullen worden
vergoed door de vereniging. Mail de
leco (leco@scintilla.utwente.nl) voor
meer informatie.
49e Cantus Scintillae
Maandag 11 juni kan er weer
gezongen,
gediscussieerd
en
gedronken worden tijdens de 49e
Cantus Scintillae. Wil je dit evenement
niet missen? Schrijf je dan nu in, in de
SK! De Cantus begint vanaf 20:00 uur.
Zorg er wel voor dat je in het bezit bent
van een Codex (te verkrijgen bij het
bestuur voor slechts 15 euro).

paprika's en vleestomaten vullen met
het gehaktmengsel en in een
ovenvaste schaal zetten. De paprika's
en tomaten mogen niet de zijkant van
de schaal raken, want dan verbranden
ze. Zet de schaal voor 20-30 minuten
in een voorverwarmde oven van 190
graden. Serveer bij dit gerecht een
frisse
salade
en
rijst
of
aardappelpuree. Eet smakelijk!

Puuzel
Elke EL-er weet natuurlijk dat de
volgende bewering niet waar is:

Quizzz-borrel
Weet jij veel over Scintilla of wil jij
meer weten? Heb je altijd al iemand
willen uitdagen met een echte Quiz?
Schrijf je dan nu in voor de Scintilla's
Quiz-borrel op woensdag 13 juni!
Ohiariha uitzwaaiborrel
Voor veel van onze leden komt het al
aardig
dichtbij:
de
studiereis.
Aangezien we de deelnemers een
tijdje zullen moeten missen, is er
speciaal voor de achterblijvers (en ook
wel een beetje voor de deelnemers)
een uitzwaaiborrel op vrijdag 15 juni.
Namens het bestuur,
Maarten Abeling, President

Recept van de Tweek

Maak de som kloppend door een (1)
streepje te zetten. "Kloppend" betekent
in dit geval niet dat er van de gelijkheid
een
ongelijkheid
gemaakt
mag
worden! Het eerste goede antwoord
levert een meter bier op bij de tappers!

Agenda
25 mei VriMiBo
26 mei TLTZEIDL Zoetermeer
04 jun Excursie Kerncentrale
AKW Emsland
08 jun VriMiBo
11 jun 49ste Cantus Scintillae
13 jun Quiz borrel
15 jun Ohiariha Uitzwaaiborrel
20 jun Excursie AimValley
22 jun VriMiBo

Gevulde paprika's en tomaten
Ingrediënten (2 pers.): 200 gr
rundergehakt, 2 paprika's, 2 grote
vleestomaten, 200 gr champignons, 1
ui, 2 tl goulashkruiden, 1 teentje
knoflook, zout en peper
Bereiding: Het kapje van de paprika's
en vleestomaten afsnijden en deze
leegmaken. Champignons zeer fijn
hakken, knoflook uitpersen en de ui
snipperen. In een schaal het
rundergehakt
mengen
met
de
fijngesneden champignons, ui en
knoflook. Kruiden toevoegen, goed
doorkneden tot een massa. De

Lieve Sunny
Sinds ik afgestudeerd ben heb ik een
probleem, ik kan alleen nog maar
schriftelijk en in drievoud met mijn
vrienden communiceren. In ieder geval
over alle belangrijke onderwerpen in
mijn leven momenteel. Ik voel mij heel
alleen op deze wereld hierdoor. Verder
hebben zij mij een lijst met attributen
gegeven waarvan ik van enkele het
bestaan niet eens wist. Bijvoorbeeld
een Vonk met centerfold, waar moet ik
die nu vandaan halen?
Een Hopeloze Kandi

Lieve kersverse Burger
Het lijkt erop dat je vrienden je willen
voorbereiden op het echte leven. Een
leven vol uitdagingen. Het is niet dat
ze niet met jou willen praten maar jou
willen helpen met je zelfstandigheid en
wie weet, misschien krijgen ze wel
gewoon graag post van jou! Wat
betreft de problemen met de
attributenlijst, het vragen om hulp met
bestaande artikelen bij andere wijze
mensen is geen schande. Verder zul je
je eigen fantasie moeten gebruiken
wat
betreft
de
volgens
jou
onbestaande artikelen. Wie weet helpt
een biertje of twee jou vanmiddag met
deze moeilijke taak. Sunny wenst jou
in ieder geval veel sterkte en succes
met jou zware beproeving en hoopt jou
weer heelhuids terug te zien na afloop.

Volgens marktonderzoek is dit goedje
inderdaad vooral onder jongeren
populair en de makers willen het dan
ook op de markt gaan brengen. Voor
de zomermaanden is er ook de variant
Booz&Ice.

Bokito for President
Of het UT Nieuws nou daadwerkelijk
een gerenommeerde bron genoemd
mag worden, valt over te discussieren.
En helemaal wat betreft de artikelen op
de achterpagina van deze lokale
campingkrant.
Maar volgens ons kloppen er wel
degelijk enkele symptomen zoals deze
naar voren worden gebracht in het
artikel over apengedrag. Zo schijnen

namelijk mannen hetzelfde gedrag als
apen te vertonen als het op vrouwen
aankomt.
Deze overeenkomst is het grootst bij
mannen aan de top (lees: De
President der E.T.S.V. Scintilla en
consorten). Met andere woorden,
mannelijke actievelingen: Pas dus op
indien een vrouw de Scintillakamer
betreedt,
bescherm
uw
teerste
lichaamsdelen!
Voor
de
weinige
vrouwelijke
actievelingen onder ons: Kijk deze
personen niet recht in de ogen aan en
pest ze niet!
(vrw red: Oh shit, mislukt!)

Liefs Sunny

Booz2Go
Revolutionair
wetenschappelijk
nieuws! En de SUN zou de SUN niet
zijn om daar melding van te maken.
Vijf studenten van de opleiding voedings-mid-del-en-tech-no-lo-gie
hebben een poeder ontwikkeld dat met
toevoeging van water automagisch
transformeert in een alcoholisch
drankje is. Voordelen alom! Makkelijk
mee te nemen en het valt niet onder
de drank-, horeca- of accijnswetgeving: Daar zal de BreEzAHgeneratie blij mee zijn...
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