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Redactioneel

Goedemiddag en uiteraard proost!
Het is werelddierendag, dat betekent dat u uiterst vriendelijk moet
zijn tegen de biervliegjes vandaag.
En natuurlijk tegen die ene ontzettend beestachtige studiegenoot die u
normaal zit te verwensen.
Borrelkippen lusten uiteraard ook
bier, dat kunt u doneren aan de
heren van de Borrel en zij zorgen
dan dat Kierewiet zijn slokje krijgt. En mocht u nog niet klaar zijn
met bier uitdelen, kunt u altijd een
poging wagen om de puuzel op te
lossen. Die meter is natuurlijk prima
helemaal alleen op te drinken, maar
ach, alleen bier drinken doet u thuis
maar!
Proost!

Agenda

8 okt - Lunchlezing DNV Kema Hoogspanning!
9 okt - SOT knutselavond - downtime Scintilla ICT mogelijk
10 okt - TweEFPA 17 okt - Excursie Demcon - bedrijfsexcursie
22 okt - SOT knutselavond
22 + 23 okt - Soldeercursus
31 okt - Rocktober
13 nov - SOT knutselavond
14 nov - 80e Cantus Scintillae
21 nov - Wijnproefavond voor kerstdiner
26 nov - SOT knutselavond
28 nov - MILFBA
4 dec - Scinterklaas
19 dec - SCALA’s kerstdiner
Vergeet je niet in te schrijven!

Van het Bestuur

This week started off rather tragically as we lost one of our beloved colleagues. Nonetheless we have been
able to support each other through
difficult times which is a good example of what this beautiful association is all about. But time goes on.
Here we are at our second VriMiBo
appreciating once again the delight
of Grolsch Premium Pilsener. The
first big event, the EEFBA, has
passed and we can say with true
honesty that it was, once again, a
big success. After this great start
we can look forward to some great
upcoming events. First we have an
interesting Lunch Lecture by DNV
Kema. After that we have the second
year equivalent of the EEFBA the
TweEFPA. Following that, will be
an excursion to Demcon, a company
specialized in mechatronics. So all
in all we have good times to look
forward to. With these futuresights
in our minds I will close up with one
last message to you all:
Op de koningin! Op Scintilla!
Robert Fennis,
President der E.T.S.V. Scintilla

Lieve Sunny

Voor een van mijn mastervakken
moeten wij een stukje software
gebruiken van IBM. Helaas is het
mij tot nu toe niet gelukt om deze
software op windows 8 aan de praat
te krijgen. Nu heb ik geprobeerd met
de docent van het vak te overleggen
over het gebruik van deze software.

Helaas ziet deze verwoed macbook
gebruiker geen problemen in het
installeren van een virtuele omgeving, met een oude versie van een
zeker besturingssysteem. Het feit
dat ik zelf weiger om een virtuele
omgeving te installeren leid tot veel
ongemakkelijke momenten aan de
eettafel. Weet jij misschien hoe ik
dit probleem kan verhelpen?
Met wanhopige groet,
Student 2.0
Vroegâh was niet alles beter, maar
ontbraken bepaalde mogelijkheden.
Virtualisatie van systemen is een
van die dingen die in de oude tijden
niet echt mogelijk was op een praktische manier. Maar om een beetje
die “goede oude tijd” te doen herleven kan je overwegen om een oude
pc (kijk eens in de vierdenkar van
de STORES) op de kop te tikken om
het daar op te installeren. Een nadeel
kan wel zij dat door stofvorming
het beestje lawaaiig is en dat er een
muffe geur uitkomt, zolang je de
computerkast niet in de buurt van
de eettafel staat hoeft dat niet al te
veel ongemakkelijke momenten op
te leveren aldaar. Maar je moet iets
voor je principes overhebben.

Recept

Vegetarische Chili Wraps,
Mocht je nu een keer zin hebben
in een pittige hap waarvoor geen
enkele vorm van jaagtalent en/of het
consumeren van vlees nodig is, dan
is dit een mooi recept om een keer te
proberen.
Het is voor 4 personen, maar een in-

telligente EL ‘er zal vast in staat zijn
om deze hoeveelheden te schalen
naar het aantal deelnemer.
Bereidingstijd 15 min.
Men neme een set ingrediënten conform de volgende lijst:
- 4 eventueel verschillend gekleurde
paprika’s.
- 2 blikjes bruine bonen in chilisaus
á 400 gram.
- 1 blikje mais á 200 gram.
- Een zakje fajita kruiden mix.
- Wraps voor 4 personen.
- Geraspte kaas.
- Knoflooksaus.

Puuzel

De eerste persoon die met het goede antwoord komt op de volgende puuzel
verdient een meter bier. Over de uitslag kan niet worden gezeurd.

Snijd den paprika’s in blokjes en bak
deze in een pan.
Voeg aan deze pan de bonen in
chilisaus toe en na uitlekken ook
de mais. Verwarm dit en voeg de
fajitamix toe conform de instructies
op het zakje. Laat de mix nog even
doorkoken en verwarm ondertussen
de wraps. Vul de wraps met de mix
uit de pan, geraspte kaas, en knoflooksaus. De wraps zijn nu klaar
voor consumptie, consumeer deze
naar eigen inzicht.
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