Redactioneel
Het is vandaag al weer de tweede
vrijdag de dertiende van dit jaar. Er
komt er nog één in juli, maar daarna
moeten alle zwarte katten maar
weer binnenblijven en mogen de
glazenwassers hun ladders weer
opbergen. Geen ongeluk meer! Heb
je vandaag een zwarte kat of ekster
gezien, ben je onder een ladder
doorgelopen, heb je een spiegel
gebroken,
een
hoefijzer
ondersteboven
gehouden,
een
paraplu binnen geopend of zout
gemorst? Kortom, heb je ongeluk
over jezelf afgeroepen op deze
ongelukkige dag? Maak je dag beter
met het drinken van een verfrissend
Franziskaner Weissbier, of ga voor
het oude vertrouwde Grolsch. Of
iets anders natuurlijk. Proost!

Agenda
13 apr Scintilla Franziskaner VriMiBo
(waar je nu bent!)
23 apr StAf Voetbaltoernooi E.T.S.V.
Scintilla S.C.V.M.D.D.V.S.H.G. arago
23 apr Microcontrollercursus
24 apr Borrellezing Accenture Smart
Grids
24 apr Microcontrollercursus
25 apr StAf Voetbaltoernooi Scintilla Concept
25 apr Shock Hobbyavond - kom
lekker knutselen!
28 apr 40e Batavierenrace - Kom
Sparks4ever aanmoedigen op
de Scintelbaan of ergens
anders langs de route!
1 mei Microcontrollercursus
7 mei Uitreiking OnderwijsPrijs
Elektrotechniek (OPEL) - Wie
mag zich de beste ELdocent
noemen?
7 mei Microcontrollercursus
8 mei Microcontrollercursus

9 mei StAf Voetbaltoernooi Scintilla Daedalus
10 mei 71e Cantus Scintillae - Drink je
bier eens tussen het zingen
door!
11 mei Scintilla VriMiBo - met
natuurlijk weer een SUN :)

Van het Bestuur
De maand April is al weer
aangebroken, je weet wat ze
zeggen over April, die doet wat hij
wil. Het is inmiddels al volop lente,
je ziet al steeds meer meiden met
rokjes buiten, wat natuurlijk geen
vervelend gezicht is. Waar het
buiten nog zo warm is, is het in de
SK de laatste weken al weer een
stuk aangenamer. Gebaseerd op
empirisch onderzoek is het al een
hele twee graden koeler dan in
vergelijking met voor de isolatie van
de
verwarmingsbuizen.
Dit
bevordert de werksfeer zeker
positief en iedereen is nog nooit zo
productief geweest. Dit allemaal met
dank
aan
onze
beste
gebouwbeheerder Michel.
Hopelijk hebben jullie de eerste
tentamenweek van het derde
kwartiel een beetje overleefd, zo niet
dan kun je nu lekker je verdriet
wegdrinken. Voor het bestuur is het
in ieder geval altijd lekker rustig in
de tentamenweek en zijn wij lekker
bezig voor Scintilla. Allemaal nog
veel
succes
in
de
tweede
tentamenweek en geniet van je
biertje!
Op de koningin! Op Scintilla!
Peter Oostewechel, namens het 82e
bestuur

Lieve Sunny
Het is lente, rokjesdag is geweest
en het eerste witbier op de terrasjes
gedronken. Het is de mooiste tijd
van het jaar, maar waarom heb ik
dan dit ombestemde gevoel dat
onheil om de hoek staat?
Liefs,
Perseus
Lieve Perseus,
Ga even zitten, pak een biertje. Het
doet me pijn om te zeggen, maar
waarschijnlijk heb je last van een
Burger in je huis. Ik weet het, dit is
een schok en ik begrijp de
consternatie, het afgrijzen en de
ontsteltenis die je nu moet voelen.
Hoe heeft het ooit zover kunnen
komen? Maar wees niet te hard voor
jezelf. Een Burger is in het begin
moeilijk te herkennen. Tijdens de
eerste fase van het Burgerbestaan
verschilt het nog weinig van ons.
Oké, het staat op onchristelijke
tijdstippen op en gaat voor de dag
goed en wel begonnen is weer naar
bed, maar hebben wij niet allemaal
wel eens last van een verstoord
dag- en nachtritme? Het haalt zelf
geen bier meer terwijl het wel dat
van anderen opdrinkt, maar dit kan
nog hoopvol als lamlendigheid
bestempeld
worden.
Later
manifesteert de Burgerlijkheid zich
sterker. Het tenietgaan van het
gevoel voor humor, de aftakeling
van de drankcompetentie, het
verlies van de capaciteit om een
goed
verhaal
te
vertellen.
Uiteindelijk raakt de Burger alle
realiteitszin kwijt. Het begint te ijlen
en aanbidt de valse god Algemeen
Belang en zijn hoge priesters Hard
Werken en Praktisch Nut. Tot op het
bot verbitterd gruwelt het van zijn
medemensen, die niet in zijn
waanideeën
meegaan
en

bestempelt hen als Uitvreter,
Parasiet van de Samenleving of
Student. In dit stadium moet contact
met de Burger vermeden worden.
Helaas is de enige methode om een
Burger
te
verjagen
die
gegarandeerd werkt het opzetten
van een televisie-interview met
Prem Radhakishun. Tja, soms is het
een kwestie van kiezen tussen de
pest en de cholera..
Liefs,
Sunny

Puuzel
Elmar besluit een kasteel te
beroven. Hij vermomt zich als
muzikant om binnen te komen, maar
eerst verbergt hij zich nog even in
de bosjes, want hij moet er nog
achter komen welk wachtwoord je
moet kennen om op de binnenplaats
te komen. Net als hij achter een
boom wil kruipen, stuift er een ridder
op een paard langs hem, naar de
poortwachter.
'Zo Rowan, wat een haast, zeg',
lacht de poortwachter. 'Geen tijd,
geen tijd, zeg nou maar!', hijgt de
ridder. '12', zegt de poortwachter,
'6', zegt de ridder. De poortwachter
knikt en de ridder kan naar binnen.

'Zozo', denkt Elmar, 'volgens mij
moet je de helft zeggen van het
getal dat de poortwachter noemt. Ja,
ik weet het zeker. Maar ik zal toch
nog maar even wachten, voor álle
zekerheid'. Dus hij wacht, tot er nog
iemand bij de poort komt.
'Dag Marieke', zegt de poortwachter,
'nog lekkere eieren uit je kippenhok
vandaag?'
'Jazeker',
antwoordt
Marieke. '8', zegt de wachter. '4',
zegt Marieke. En ze mag naar
binnen.
Nu komt Elmar uit zijn schuilplaats.
Hij groet de poortwachter. Die is wat
achterdochtig.
'Weet
je
het
wachtwoord?', vraagt hij. 'Jep', zegt
Elmar. 'Oke... 10', zegt de wachter.
'5', zegt Elmar, zeker als hij is. Maar
dan roept de wachter opeens: '
Soldaten, gooi deze bedrieger in de
kerkers!' Elmar wordt gepakt, zijn
antwoord was fout.
Wat had hij dan wel moeten
zeggen? De eerste persoon die met
het goede antwoord, inclusief
redenatie, bij de Borrelkoning is
krijgt een meter bier! Over de uitslag
is geen discussie mogelijk want
SUNmembers hebben het laatste
woord.
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Opmerkelijk
Nog niet zo lang geleden moesten
de SUNmembers eens goed
nadenken over hoe oud onze,
inmiddels naar de VS verhuisde,
gorilla van Scintilla eigenlijk is. Het
nieuws dat er een 24-jarige gorilla
was ontsnapt had ons namelijk
bereikt. Deze gorilla had, net als de
Scintillagorilla, blijkbaar een hekel
aan vrouwen, want hij had zijn
verzorgster verwond. Gelukkig heeft
een dierenarts, begeleid door een
zwaarbewapend arrestatieteam, de
gorilla weten te verdoven. En wij
dachten dat de gorilla van Scintilla
juist niet had meegedaan aan de
Lasergame omdat hij in de VS zat,
regelt hij zijn eigen feestje!

http://nos.nl/artikel/353336-gorillakort-ontsnapt-in-ny.html
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