Redactioneel
De eerste SUN in 2011 ligt weer
voor jullie. De eerste twee weken
van dit jaar stond het nieuws al
weer
vol
met
allerlei
gebeurtenissen. Overstromingen
in Australië en dichter bij huis in
Limburg en Noord-Brabant, een
grote brand bij Chemie-Pack,
zedenzaken en ander niet al te
vrolijk nieuws. De hoogste tijd
dus om weer eens een biertje te
drinken in de Abscint om de
week op een positieve manier af
te sluiten.
Deze week kun je in deze SUN
weer genieten van de laatste
nieuwtjes vanuit het bestuur, een
puuzel waarmee een meter bier
te verdienen is, een lekker recept
en een "Lieve Sunny".
Lees ook even het stukje over de
Kenniscrisis, volgende week is er
een grote demonstratie in Den
Haag tegen de plannen van het
kabinet.

De laatste tijd gebeuren er veel
dingen, bijna zoveel dat het niet
is bij te houden.
Er zijn enkele nieuwsgierige
buitenstaanders geweest die het
leuk vonden te neuzen in de
Scintilla-Kamer
en/of
bestuurskamer om daar tenslotte
een waardevol verenigings-object
uit mee te nemen.
Met het oog op de algemene
Ledenvergadering
van
aanstaande donderdag is in het
bijzonder de rood-wit-gekleurde
vlag een object waarvan het
ontbreken niet zal worden
gewaardeerd
door
stemgerechtigden. We stellen
hierbij jullie, leden van Scintilla,
gerust met de mededeling dat het
bestuur zichzelf tomeloos inzet
om de gewaardeerde objecten
terug in algemeen Scintillabezit
te krijgen en voorgoed achter slot
en grendel te houden.
Op de koningin, op Scintilla!

Voor nu alvast een fijn weekend
en tot de volgende tweek!

Bestuursmededeling

Agenda

Succes met de tentamens van
komende weken en voor nu een
fijne borrel!

14 jan Scintilla VriMiBo
20 jan Afstudeermaanden ALV
20 jan Spandoekmaakmiddag
21 jan Demonstratie Malieveld
Kenniscrisis
28 jan Scintilla VriMiBo
02 feb EWI's Boys and Girls party
03 feb Lunchlezing Tebodin
04 feb Scrapheap Challenge 2011
18 feb Scintilla VriMiBo
03 mrt Poker en klaverjas toernooi
07 mei Batavierenrace
01 dec Scinterklaasavond

Van het bestuur
Lieve Scintilliaantjes, hier weer
een update vanuit het bestuur.

Groetjes
namens
bestuur,
Leon Schenk

het

81e

Kenniscrisis
Het bestuur wil iedereen graag
op de hoogte houden van het
initiatief Kenniscrisis. Volgende
week vrijdag (21 januari) gaan
alle studenten naar het Malieveld
in Den Haag. De Student Union
is bezig geweest met het regelen
van vervoer. Afgelopen week is
duidelijk geworden dat er bussen
gaan rijden van Twente naar Den
Haag.

Er wordt om 9:00 uur verzameld,
je kan je nu ook opgeven op de
site van de Student Union
http://www.studentunion.utwente.
nl/studenten/nieuws/kenniscrisis--vervoer.html.
Als je een spandoek wilt maken
is daarvoor de gelegenheid
tijdens SCALA’s spandoekmaakmiddag, geef je op via de
website!

Recept van de Tweek
Indiase kip
Ingrediënten: 4 kipfilets, Zout /
peper, 4 el olijfolie, 4 el boter, 1
grote ui gesnipperd, 0,5 tl kaneel,
1 teen knoflook, gesnipperd, 1 el
geraspte gember, 0,5 a 1 tl
kurkuma, 1 a 2 tl chilipoeder, 4 el
gemalen amandelen, 1 blik
tomatenblokjes op sap, 2 el
tomatenpuree, 3 volle el Turkse
of Griekse yoghurt, Citroensap, 2
el gehakte koriander
Bereiding: Snijd de kipfilets,
peper en zout de blokjes. Rasp
de gember. Snipper de ui en de
knoflook. Bak in 3 a 4 min. de
kipfilet blokjes goudbruin. Neem
de kipfilet blokjes uit de
braadpan. Voeg aan dezelfde
braadpan de boter toe en fruit
hier in de uien snippers in enkele
minuten zacht met het kaneel
poeder. Voeg dan de knoflook,
gember, kurkuma, chili poeder,
gemalen amandelen, tomaten
blokjes met vocht, tomatenpuree
en de yoghurt toe en breng al
roerende aan de kook. Laat 5
min. zachtjes pruttelen. Voeg de
kipfilet blokjes aan de saus toe
en laat opnieuw 5 min. zachtjes
pruttelen. Proef en breng op
smaak met enkele druppels
citroensap. Bestrooi de kipfilet
schotel met de 2 el vers gehakte
koriander.

Wist je dat

Opmerkelijk

- het bestuur de Scintillakamer
aan het opruimen is

- Wüst krijgt verkeerde medaille
tijdens EK Allround

- Guus zijn Truus heeft gevonden

- Een man die zestien jaar
geleden ontsnapte uit een
gevangenis in de Verenigde
Staten, is teruggevonden in
Canada

- de SUN-redactie nog steeds op
zoek is naar opvolgers
- we het leuk vinden als je
volgende SUN een stukje
instuurd

Lieve Sunny
Al bijna staan er weer tentamens
voor de deur en nu wordt ik de
hele tijd afgeleid door alle regen.
Waar is toch de sneeuw
gebleven, daar kreeg ik juist
energie van om te studeren.
Anoniempje
Best Anoniempje,
Ja ik snap dat het lastig is al die
regen, maar daar hebben we nu
eenmaal last van in Nederland.
Gelukkig is er vandaag tijd om
even je hoofd klaar te maken
voor de tentamens en onder het
genot van een biertje je voor te
bereiden op volgende week.

- Ten minste een op de vijf
ambtenaren in Rusland moet in
2020
naast
Russisch
ook
vloeiend Engels of een andere
taal spreken
- Twee Canadezen die in een
rolstoel belandden nadat ze met
hun auto op een overstekende
eland waren gebotst, klagen de
provincie Newfoundland aan

- Ronde getallen zijn wel besteed
aan de ouders van het eerste
kind dat in 2011 in Vlaanderen
ter wereld kwam. De vader en
moeder
van
Cadence
Timmermans, geboren op 01-0111, huwden elkaar op 09-09-09
- Sega heeft in Japan een
spelcomputer gelanceerd die op
publieke toiletten voor mannen te
spelen is. De games worden
bestuurd door er op te urineren

Puuzel
Vul onderstaande Sudoku correct
in en lever als eerste je oplossing
in bij de Borrel of een SUNredactielid voor een meter bier!

- Een man uit het Amerikaanse
Pittsburgh keek raar op toen hij
maandag aan zijn huis wilde
klussen en op de plek van het
huis een berg puin en een
graafmachine aantrof
- Sms ff bondige clips is het
nieuwe ezelsbruggetje voor de
zeventien landen die de euro als
munteenheid hebben

Liefs, Sunny
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