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Redactioneel

De Scint heeft het land nu verlaten
en de kerstbomen zijn op de campus
geplaatst, kortom: de donkere dagen
van december zijn nu echt begonnen. Bij donkere dagen horen veel
verschillende dingen zoals verlichting, kerstborrels en andere zaken die
onder de noemer “gezellig en knus”
geschoven kunnen worden. Het is
dan wel weer betreurenswaardig dat
de verlichting in de kerstbomen op
de campus geschied door middel van
ouderwetsche gloeilampen, en dat
op een universiteit die zich profileert
met de slogan “High tech, human
touch.” gooi er dan ledverlichting
in, dat is nog een beetje high tech.
Maar het houdt ook in dat dit de
laatste reguliere SUN van 2013 zal
zijn, maar ook in 2014 kunnen jullie
een paar puike uitgaves verwachten
van dit mooie periodiek. Maar voor
nu alvast een fijne vakantiedagen en
voor de korte termijn:
Proost!

Agenda

woensdag 11 december 2013
SOT knutselavond
dinsdag 17 december 2013
Scintilla vs. Inter-Actief
woensdag 18 december 2013
Lunchlezing Ontwerppresentatie
Green Team Twente
donderdag 19 december 2013
Kerstdiner!

Van het Bestuur

Op deze sneeuwachtige vrijdag, de
dag nadat de lieve Scint in langs
geweest is het weer tijd voor een
gezellige vrimibo. De Scint is weer
op weg naar het zonnige Spanje.
Dit jaar is het mij helaas weer
niet gelukt om mee te mogen naar
Spanje. Overwinteren in Spanje
lijkt me heerlijk, zon, zee en sangria. Nu smaakt een biertje op de
vrijdagmiddag ook prima, maar
die sneeuw hoeft van mij net niet
helemaal. Toch is december een
gezellige maand, het is een maand
van gedichten schrijven, kutcadeautjes verzinnen, kerstbomen opzetten
en champange en wijn drinken. En
natuurlijk gezellig zeuren over de
sneeuw. We blijven Nederlanders
dus we zeuren graag en het liefst
over het weer. Maar stiekem is die
sneeuw wel gezellig en zolang je
binnen naast je kerstboom zit maakt
het allemaal niet uit. Dus proost, op
de Scint in het zuiden!
Op de Koningin, Op Scintilla!

Lieve Sunny

Van een scherpgetonge goedheiligman heb ik al advies gekregen met
betrekking tot mijn relatie. Zijn
advies om mijn relatie met een autoriteitsfiguur te verbeteren was het
bewust falen van een vak zodat ik
bij de dame in kwestie op een mondeling kon komen om mijn cijfer
op te krikken. Nu moet ik bekennen
dat ik niet goed weet hoe ik dit kan
uitvoeren. Met mijn achtergrond ben

ik nog nooit in staat geweest een
vak te falen. Kunt u mij misschien
adviseren hoe ik dit moet doen.
Groeten,
Aziaatje
Lief Aziaatje,
Relatieproblemen zijn altijd lastig,
helemaal als de dame in kwestie
je zwarte haren nog niet opgevallen zijn. Een mondeling is dan
inderdaad de ideaale manier om wat
quality time met haar te krijgen. Een
onvoldoende voor een vak halen is
makkelijker dan het lijkt. De avond
voor het desbetreffende tentamen
veel koffie of andere caffeïnehoudende drank drinken is een van de
oplossingen.
Mocht je nou per ongeluk het vak te
goed kennen, kan je ook proberen
om al je antwoorden bij de verkeerde vraag in te vullen. Een laatste
advies: als je echt geen onvoldoende
kan halen, probeer dan voor een
kleine zes te gaan. Met jouw achtergrond is dit natuurlijk niet goed
genoeg, dus kan je om een “aanvullende opdracht” vragen.
Liefs Sunny

Recept

Vandaag een redelijk simpel recept
voor borrelhapjes. Want een borrel
is niet compleet als er geen lekker
hapje is geweest!
Ingrediënten
- wraps

- ijsbergsla
- kruidenkaas
- plakjes zalm
Bestrijk de wrap met kruidenkaas.
Leg vervolgens de ijsbergsla op de
kruidenkaas en daarna de zalm. De
wrap oprollen en in gelijke plakjes
snijden.
Als je creatief bent kan je ook een
andere vulling verzinnen, zoals
bijvoorbeeld geitenkaas, rucola en
walnoten met een drupje honing.
Eet smakelijk!

Puuzel
Deze puzzel is wel geschikt voor
iemand met technisch inzicht. Beschrijf wat de output gaat doen op
basis van de input. Het kan in een
term.
De eerste persoon die met het goede
antwoord komt op de volgende puuzel verdient een meter bier. Over de
uitslag kan niet worden gezeurd.
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