Redactioneel
Weer een sun. Eigenlijk heb ik niet zo ontzettend veel te
melden. Het hele land is in de greep van de MKZ crisis en
iedereen heeft wel een mening. Alsof het land nog niet
genoeg platligt door de NS staking. Het personeel vecht
niet langer voor echte rechten zoals goede veiligheid en
menselijke arbeids omstandigheden maar voor een luxe
probleem. De reden om al het vee te ruimen is ook niet
anders dan puur economisch. Het lijkt wel zo te worden dat
het doel alle middelen heiligt en dat er totaal niet meer
gekeken wordt naar waarden en normen. Dit is op zich geen
slechte trend en om dus meer lezers te trekken voor de sun
brengen we deze maand ook een brabanse editie uit verder
op in deze sun. Ook zullen de insiders het onderwerp van
de lieve sunny herkennen. Ik roep die dan ook allemaal op
om deze “local” een hart onder de riem te steken zodat hij
zich niet ongelukkig gaat voelen vanwege het probleem
waar hij onder gebukt gaat. Dat zou lullig zijn.

Lieve Sunny
Lieve Sunny,
Ik heb de laatste tijd nogal last van een vreemde neiging.
hierover heb ik de literatuur even nageslagen en het schijnt
dat het het best te beschrijven is als exhibitionisme.
Iedereen in m'n omgeving heeft al van het incident gehoord
en ze steken allemaal de draak met me. Ik weet nu echt niet
meer wat ik moet doen, hoe kan ik dit het beste oplossen?
Een local
Lieve Local,
Om duidelijkheid te krijgen in jouw probleem is het eerst
zaak de betekenis ervan goed te doorgronden. Hiervoor heb
ik de dikke van Dale er even op nagezocht, welke weet te
melden:
ex· hi· bi· ti· o· ´nis· me (het ~)
1 ziekelijke behoefte om de geslachtsdelen te vertonen
2 het te koop lopen met iets persoonlijks, oneervols of
afstotends ex· hi· bi· ti· o· ´nist (de ~ (m.))
1 iem. die lijdt aan exhibitionisme
Als je zowel aan de eerste als de tweede omschrijving
voldoet heb je een duidelijk probleem. Ten eerste omdat je
de neiging hebt je geslachtsdelen te tonen, ten tweede
omdat deze kennelijk afstotend zijn. Ik raad je dan ook aan
zo snel mogelijk contact op te neme n met dokter Heimrich
in Brazilie, een uitstekende plastisch chirurg die je zeker
verder kan helpen.
Beterschap Sunny

Agel
Verkiezingen
12 April is de sluiting van de verkiezingslijsten voor de
faculteitsraad en voor de opleidingscommissie. Heb je nog
interresse om volgend jaar de studenten in een van deze
twee commissies te vertegenwoordigen dan kan je je nog
verkiesbaar stellen. Voor meer informatie is er aanstaande
dinsdag 10 april om 12:30 een informatie uurtje in de

AGEL-Kamer (Dit is op het dak boven de FTD). Je kunt
ook contact opnemen met de AGEL door het volgende
emailadres te gebruiken: AGEL@scintilla.utwente.nl

Sunny recept
Een hartig afrikaans gerecht voor 2 personen.
Bereidingstijd 20-30 minuten
Ingredienten 1/2 tl kaneelpoeder, mespunt komijnepoeder,
1 teen knoflook geperst, sap van een ½ citroen, 11/2 el
olijfolie, zout, peper, 175 gram kipfilet, 300 gram
voorgekookte
aardappelpartjes
(koeling),
1
tl
rozemarijnnaaldjes, ½ citroen in plakjes, 2 lente uitjes, 400
gram groene kool, 6 kersttomaatjes.
Hulpmiddelen aluminiumfolie wok
Voorbereiding kipfilet in dikke lange repen snijden* lente
uitjes in stukken van 3 cm. De kool in dunne repen.
Kersttomaatjes in vieren. Grill voorverwarmen. Bakplaat
bedekken met aluminiumfolie. Bereidingswijze Meng
kaneel, komijn, knoflook,, citroensap, 2 tl olie en zout en
peper door elkaar. Bestrijk de kip ermee en laat 5 min staan.
Meng de aardappelpartjes met zout peper, rozemarijn en 1 tl
olie en leg ze aan 1 kant van de bakplaat. Leg de kip aan de
andere kant en verdeel de plakjes citroen erover, Rooster de
kip en aardappelen in 13 a 15 min gaar en keer ze
halverwege. Verhit ca 6 min voor het einde van de griltijd
een ½ el olie in
een wok en roerbak de lente ui 1 min voeg de kool toe en
bak deze 5 min mee, schep de tomaat erdoor en bak nog 1
min breng op smaak met zout en peper. Serveertips Verdeel
de kool over twee borden en verdeel daar de kip en
aardappelen over

Broabanse edisie
Sinds enige tijd het ut Ut-niews nun engelstoalige edisie.
Dit om de lezers diejne de nederlandse toal nie echt
keigoed vaerdig zijn tegemoed te kommen. Nu kan de Sun
natuurluk nie achter blieven in dezen trend. Doarom dezen
week nun stukske in ut Broabands, omdat we allemoal
witte da Brabo's de nederlandse toal moar zeer moatig
beheersen. Nu is ut wel effe de vroag of der voldoende
doelgroep is veur nun broabandse edisie van de Sun. We
willen dan ok gère da iedereen diejne gère nun broabandse
edisie van de Sun ziet verschijnen da mailt noar
Brabo_for_sun@scintilla.utwente.nl.

Hartslag UT
De faculteitsraad organiseert op donderdag 26 april van
13:00 tot 15:30 een discussie over de gevolgen voor
studenten en medewerkers van de plannen van het CvB (zie
het UT-Nieuws: ‘de Hartslag’) om opleidingen bij elkaar in
‘schools’ te stoppen en om onderzoek alleen nog in
‘institutes’ te doen. Wat gebeurt er als de faculteit EL
bijvoorbeeld verdeeld wordt tussen een ICT-faculteit en
een techniek-faculteit? Heb je als student dan geen eigen
gebouw en identiteit meer?
De discussiemiddag wordt afgesloten door een borrel.
Lokatie word later bekend gemaakt. Opgeven wordt op
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Bestuursintellect
Intellect gekoppeld aan muziek.
Je kunt muziek gebruiken om een subjectief beeld te krijgen
over de goede smaak van iemand.. Ik denk dat heel erg veel
mensen het erover eens zijn dat doef-doef muziek brakke
zooi is. Nu blijven de rest van de genres over. Deze kunnen
nu een voor afgekraakt of opgehemeld worden, maar das niet
de intentie van het stukje. Als er gedacht wordt aan
smaakvolle muziek dan denk je snel aan een vorm van
klassiek. Mozart, Beethoven, Chopin en al die andere
middeleeuwse popartisten. Nu bezit Scintilla in zijn
assortiment een zeer bijzondere vorm van klassiek. Het
heeft dezelfde kenmerken als die 200 jaar oude muziek, nl
een hoge sopraan een indrukkwekkende bas en daarnaast
worden met een varia aan elektrische apparatuur de rest van
het orkest gesimuleerd. Toch zie je leden waarvan je denkt
dat zij een goede smaak bezitten met grote regelmaat deze
liedjes wegdrukken. Nu vraag ik me af wie hier een goede
smaak heeft. Zij die zowel naar originele als creatieve
klassiek kunnen luisteren of hen die slechts een vorm
verdragen.
WouterE
Ad-utje

Grap(pig?)
Het uitreiken van de Wapper is inmiddels 2 maanden terug.
Er zijn verschillende gebruiksideeen gemaakt, zoals het
ophalen van je tentamencijfer, kijken hoe oud de koffie is, je
rooster bekijken en last but not least eem kilometerheffing
voor persoonlijk vervoer bepaald met behulp van je
telefoon. Dit laatste i dee kwam van Roel Pieper en heeft een
boel losgemaakt bij een groot deel van de “studerende”
studenten. Enkele reacties waren: “Ik ga binenkort naar
Amerika, dat gaat duur kosten”, “Mijn moeder kan
controleren wat ik in het weekeinde doe (Rode lichtjes
enzo)”,”Nu heeft mijn vriendin een middel om haar
vertrouwen in mij kapot te maken”. Al met al waren de
reacties zeer divers en dubieus. Goed is nu voor te stellen
dat toen bleek dat een grote farce was en de helft van de
studenten op de hak heeft genomen. Nu is meteen verklaard
waarom ‘studerende’ tussen aanhalingstekens stond. Hoe
krijgen ald die mensen het voor elkaar om duidelijke hints
in het UT-artikel over het hoofd te zien. De conclusie die
hieruit getrokken kan worden is dat de studies te licht zijn,
zeker omdat mensen tijd hebben om zich druk te maken over
1 april grappen.
Gegroet

Sunny’s agenda

7 april
Ouderdag
10 april informatie lunch verkiezingen
11 april
Excursie Vitatron
11kan
apri
Film
“American
pie” T4
Wie
de oplossingen
geven
van de volgende
raadsels:
1) 13 april
Wie is het geile zusje van roodkapje
“Friday? 13th”
2)
Het hangt in de boom
en het
roept “Ik
flatfeest
calslaan
5-3ben een
appeltje, ik ben een appeltje”, wat is het ?
26 april
discusiemiddag Hartslag UT

Raadsels

3)

Waarom heeft een lada 4 pedalen, waar zijn deze
voor?
Kijk ook
Onder de goede inzendingen
wordop:
een meter bier verloot.

http://www.scintilla.utwente.nl/?page=agenda
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