Redactioneel
Het zijn roerige tijden blijkt wel uit de
krantenkoppen. Woorden als recessie en
kapitaalinjecties zijn nog niet uit te lucht,
Obama is president geworden, Vogelaar
is opgestapt, Plasterk met z'n plan rond
de harde knip, geweld vanwege fusie
voetbalclubs, al met al is er dus genoeg
gebeurd. Maar gelukkig is er een vast
punt in deze wereld en dat is de
wekelijkse VriMiBo met ook deze week
weer een SUN. Wel zal de VriMiBo deze
week om 18:00 uur zijn afgelopen,
hiervoor jullie begrip aangezien ze in de
Zilverling met de stroom bezig gaan.
Omdat Sinterklaas morgen weer in het
land komt, deze week een heus
Pepernoten-recept zodat iedereen in de
juiste stemming kan komen.

Messaging Service gaat dinsdag-middag
van start voor alle leden. Activiteiten- en
onderwijsupdates
is
wat
je
kunt
verwachten. En weet je wat het mooiste
is? Het is 100% gratis! Controleer dus
even of je mobiele telefoon nummer goed
ingesteld is (scintilla-website -> SOCS),
zodat je daadwerkelijk de smsjes kunt
ontvangen.
Natuurlijk is het naast bovenstaande
dingen nog meer gebeurd binnen Scintilla
(/ het bestuur), zo is er bijna een nieuwe
Studiereis Commissie begonnen, zijn we
nog steeds druk op zoek naar
symposium-commissieleden, heeft het
bestuur weer een Bestuurs-BeleidsVergadering gehad en zijn de colleges
weer begonnen...
Succes met het komende kwartiel, maar
voor nu: een fijn weekend!
Namens het 79ste bestuur,

Agenda
14 nov Paintball
18 nov ALV
20 nov Horror Borrel
21 nov Excursie Bruca BV
27 nov EEFBA
28 nov VriMiBo
04 dec Lunchlezing Deerns
04 dec Scinterklaasborrel
18 dec Scala's Kerstdiner
19 dec VriMiBo

Van het Bestuur
8 tegen 1 tegen 0 (+ een hele hoop
Segways). Dat is het geboekte resultaat in
Elektrotechnieks voordeel van het aantal
tentoongestelde demo-opstellingen. Op
de voorlichtingsdagen zijn wij dus goed
bezig geweest, in tegen stelling tot
Informatica en Wiskunde, qua demo's
dan. Scintilla heeft zijn eigen standje
staan, met vele publicaties en een mooie
lichtkrant (groter dan die van Inter-Actief!).
Als bestuur zijn we dus zeker trots op de
leden die dit allemaal mogelijk gemaakt
hebben!
Als bestuur zijn we ook nog zeer trots op
wat wij zelf binnenkort hopen te
realiseren. Misschien heb je er in de
wandelgangen of op je mail als wat van
gehoord / gezien, maar aanstaande
dinsdag wordt het waarheid! Scintilla's

Op de koning, op Scintilla

Harde Knip
Op vrijdag 31 oktober 2008 heeft de
ministerraad besloten op voorstel van
minister Plasterk (Onderwijs) de harde
knip in te voeren. Studenten kunnen
straks niet meer beginnen aan een
masteropleiding zonder dat ze klaar zijn
met de voorafgaande bachelor. De
overheid wil het plan koppelen met het
invoeren van twee instroommomenten per
jaar voor een masteropleiding. Dit is in de
praktijk echter niet makkelijk te realiseren.
Aan deze invoering kleven een aantal
grote nadelen: De harde knip zorgt voor
extra studievertraging als een student niet
nominaal studeert, hierdoor daalt het
studierendement, terwijl de overheid wil
dat
studenten
sneller
studenten.
Studenten zullen minder snel naar het
buitenland
gaan in de bachelor,
aangezien dit vaak studievertraging
oplevert. Studenten zullen minder snel
actief worden, omdat studentenactivisme
er voor kan zorgen dat je niet nominaal
studeert. Zeg daarom NEE tegen de
harde knip (een actie opgezet door INF
studenten van de UT). Het is mogelijk een
petitie te tekenen tegen de harde knip op:
http://zegneetegendehardeknip.nl

Opmerkelijk
In Japen heeft een ambtenaar korting
gekregen op zijn salaris. De mederwerker
van
het
ministerie
van
Land,
Infrastructuur, Transport en Toerisme was
onder werktijd wezen seksen met iemand
die daar zijn beroep van heeft gemaakt.
Zijn baas vond dit niet heel hip en besloot
de werknemer te korten. Het is de vraag
of deze trend zich uitbreid tot alle
beroeps-groepen in Japan. ach, zo komt
een ambtenaar ook een sonder de
mensen...
't Harde staat weer op de kaart. Op dit
verlaten station heeft de spoorwegpolitie
een dronken machinist uit de trein
gehaald. Met een promilage van 4x het
toegestane zat hij als choof van de trein
voorin. Dat is uiteraard niet bedoeling, dus
de betreffende feutmans mag op zoek
naar een andere baan. De machinist
verklaarde desgevraagd via de intercom:
"van voor, naar achter van links, naar
rechts, van je hela-hola-houdt er de moet
maar in, daar moet op gedronken worden,
hi-ha-ho!"
Meer trein-nieuws: Vijf jongeren waarvan
de huidskleur niet genoemd wordt, omdat
deze er niet toe doet hebben in de trein bij
weesp een 53 jarige man
mishandeld en overvallen. Na deze
heldhaftige daad hebben de kans-armen
de noodrem gehanteerd en zijn ze nabij
naarden bussum uit de trein ontsnapt,
de trein met een uur vertraging
achterlatend
in
het
weiland.
De
gealarmeerde politie heeft met hulp van
een helicopter en speurhonden de
omgeving uitgekamd en de 5 adolecente
medemensen in de kraag gevat. Het is
toch wat: alweer een uur vertraging!

Lieve Sunny
Afgelopen VriMiBo kwam er groot nieuws
naar buiten, weer een EL-er aan de
vriendin. Ik begin me steeds eenzamer te
voelen zo zonder vrouw aan mijn zijde.
Wat kan ik hier nou het beste en het
snelste aan doen? Behalve dan me nu
bezatten op de VriMiBo en alle andere
borrels in de komende maanden???
Een wanhopige EL-er

Lieve vrijgezel,
Ten eerste het vrijgezellenbestaan heeft
ook zo zijn voordelen. Zo zeurt er
bijvoorbeeld niemand dat je na de VriMiBo
dronken thuiskomt of dat je alweer
helemaal alleen naar een cantus toe moet
(en dus de volgende dag niet
aanspreekbaar bent). Maar als je nou toch
echt heel zeker weet dat je een vriendin
wilt, staan hieronder een paar tips.
Probeer de opleiding PSY eens, het
schijnt namelijk dat mannelijke ELstudenten erg in trek zijn bij de Duitse
studentes bij die opleiding. European
Studies is natuurlijk een goede tweede.
Maar ook gaan duiken bij Piranha schijnt
productief te zijn voor het maken van
connecties. VriMiBo's zijn normaal niet
geschikt voor het ontmoeten van vrouwen,
hoewel er de laatste tijd vaker vrouwen
achter de bar verschijnen in 't Gind. En
hier kan je natuurlijk ook je strategie en
andere zaken bespreken met je
lotgenoten! Liefs, Sunny

Bereidingswijze: Zeef de bloem in een
kom en voeg het zelfrijzend bakmeel, de
gezeefde basterdsuiker en boter toe. Snijd
de boter met 2 messen in kleine stukjes.
Voeg de stroop of honing, de
speculaaskruiden en de melk toe en
kneed alles tot een samenhangend deeg.
Laat dat 1 uur in de koelkast rusten.
Verwarm de oven voor op 175 graden.
Vorm bolletjes van het deeg. Beboter een
bakplaat en leg de bolletjes erop. Druk ze
iets platter. Schuif de bakplaat in de
voorverwarmde
oven
en bak
de
pepernoten 20 minuten. Haal ze van de
plaat en laat ze op een rooster afkoelen.

Puuzel

Recept van de Tweek
Pepernoten
Ingrediënten: 100 gram bloem, 100 gram
zelfrijzend bakmeel, 60 gram bruine
basterdsuiker, 50 gram boter, 2 theelepel
stroop
of
honing,
1
eetlepel
speculaaskruiden, 4 eetlepels melk, boter
om in te vetten

Ook niet over de wereldrecordpogingen
die vanavond in Friesland ondernomen
zullen worden. Meervoud? Ja meervoud,
naast het WR meeste-omgevallen-stenen,
wordt er vanavond een gooi gedaan naar
10 unieke records, zoals daar zijn de
grootste domino-wand en de grootste
domino-spiraal! Spannend, of niet? Sunny
denkt er het zijne van en stelt voor om
vanmiddag om 17.30 uur tijdens deze
VriMiBo 2 minuten stilte te houden (bier
drinken kan gewoon door gaan), 1 minuut
omdat dit hele gebeuren gewoon heel
triest is, en 1 minuut ter nagedachtenis
aan de DominoMus, die vandaag precies
3 jaar geleden om het leven kwam.

Domino

Deze week een simpele puuzel,
geinspireerd door het televisie-programma
"Ik wed dat ik het kan", waar een man te
zien was die van willekeurige datums kon
opratelen op welke dag van de week dat
was. Deze week reiken we een meter bier
uit voor degene die als eerste (uit het
blote bolletje) kan uitrekenen op welke
dag
van
de
week
de
eerste
studievereniging van de UT, de E.T.S.V.
Scintilla, is opgericht (dit was op 9
september 1965).

Nee, dit stukje gaat niet over het
(misschien wel mooiste) liedje van
Clouseau, ook niet over de film en al
helemaal niet over de pizza's.
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