Redactioneel
Als je al het wereldnieuws vanaf de andere kant
van de wereld probeert te volgen lijken
sommige zaken ineens heel bizar. Zo las ik op
nu.nl, ongeveer de enige nieuws-website die
China nog niet geblokkeerd heeft, dat de
Nederlandse regering grote hoeveelheden
jodiumpillen gekocht heeft in verband met
mogelijke aanslagen op onze kerncentrales.
Verder scheen een bedrijf parachutes
ontworpen te hebben voor mensen die op de
tiende of hogere verdieping werken en in geval
van nood uit het raam willen springen.
Gelukkig lezen we ook nog andere berichten op
het web, zoals 'In Engeland en Wales blijft het

nog steeds legaal om je kinderen te slaan. Een
wet die daar verandering in had moeten
brengen is weggestemd.'. Dat brengt tenminste
nog wat hoop voor gefrustreerde ouders die
zonder jodiumpillen, parachute maar met hun
kroost ergens hoog in een Bijlmerflat wonen.
Voor mensen die denken dat ze een
Bijlmercomplex hebben, ga op stage naar
China. Hier in Beijing lijkt de Bijlmer wel een
oase van rust en schoonheid. Deze laatste zin
teruglezend denk ik dat het maar eens tijd
wordt om aan het bier te gaan (Piejo) en over
terugkeren naar Nederland te gaan nadenken...
voor ik nog meer van die rare dingen ga zeggen.

(toekomstige) NetwAn herkansers onder ons:
Wat is de vervangingsweerstand van de
volgende schakeling?

Drie bezorgde nieuwe bestuursleden
Lieve bestuursleden,

Recept
Irish stew
Dit maal een gezond hoofdgerecht uit Ierland
voor 5 personen waar je je huisgenoten echt
goed mee kunt verwennen. Er zit ook nog eens
heel veel groente in en is dus nog hartstikke
gezond ook.
Ingredienten:
400 gram lamsvlees
2 winterwortelen
750 gram aardappelen
1 liter bouillon
60 gram boter
Peterselie
2 grote uien
150 gram knolselderij
250 gram savooienkool
2 dikke preien
Het vlees in dobbelsteentjes snijden en
vervolgens met zout en peper bestrooien en
goed mengen. Daarna de groente in stukjes van
1 cm snijden en de geschilde aardappels
eveneens in plakjes van 1 cm snijden. Daarna
kun je de bouillon maken. Als dit gebeurt is,
kun je het vlees aanbakken en vervolgens de
uien hieraan toevoegen. Dit geheel kun je
alvast bij de bouillon doen. Vervolgens zijn een
voor een de groenten aan de beurt. Als ook dit
klaar is doe je alles bij de bouillon in en laat je
het geheel stoven op een klein pitje gedurende
30 min. Wel is het raadzaam om af en toe te
proeven of het geheel zout genoeg is. Je kunt
het geheel serveren met stokbrood of
turksbrood.

Martijn

Lieve Sunny,

Puuzel
Hier

een

simpele

oefening

voor

de

bestuursgenoten nog niet of nauwelijks kennen.
Wij zijn een beetje bang voor ze en weten nog
niet goed wat we aan hen hebben. Wat kunnen
we hieraan doen?

Sinds enige tijd zitten wij in het bestuur van de
E.T.S.V. Scintilla. Nu is het zo dat wij onze

Jullie hebben gelijk, als jullie zeggen dat het
moeilijk is om zomaar gelijk in het diepe gegooid
te worden met een stel mensen met wie je het
komende halfjaar in een bestuur zit. Het is een
schande voor de vereniging dat het nieuwe
bestuur niet meer het eerste weekend na de
wissel-ALV aan het Bestuitje onderworpen wordt.
Pas na het volbrengen van het Bestuutje ben je
een volwaardig bestuurslid van de E.T.S.V.
Scintilla. Het Bestuitje heeft twee functies. In de
eerste plaats gaat het er om je mede
bestuursgenoten te leren kennen en van elkaar de
sterke en zwakke kanten te leren kennen.
Daarnaast is het natuurlijk ook fijn dat je
tegenover de vereniging hebt laten zien dat je uit
het juist hout gesneden bent, door het bestuitje
zonder te huilen af te ronden. Het gerucht gaat
dat het bestuitje aanstaande is en dan kunnen
jullie je alsnog bewijzen en uiteindelijk zal het dus
alsnog goed komen met de samenwerking tussen
jullie en jullie bestuursgenoten. In de
tussenliggende tijd kunnen jullie het beste jezelf
bewijzen door veel in de SK en op borrel
aanwezig te zijn. Ik hoop voor jullie eigen
gemoedstoestand, jullie daar dan ook te zien.
Veel sterkte.
Liefs Sunny

Agenda
20 november
ALV Afstudeermaanden - Locatie volgt nog

29 november
Union Studentenfeest in Bastille

1 december
UT Lustrum Darttoernooi
Alumnidag

4 december
Scinterklaasborrel met Scinterklaas

11 december
TWEEFPA, Tweedejaars Eet Film en Palm avond!

Spreuk van de Tweuk
“Een Vir is pas wijs als hij minzaam (met
gepaste superioriteit) geniet, van wat hij het
bestuurslid ziet doen wat hij allang, al heel lang
verkondigd had.”
V.P.
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