Redactioneel

Accu heggenschaar

Uiteraard is er ook deze tweek weer een SUN
op de VriMiBo! Na twee hectische weken ziet
de wereld er weer heel anders uit.

• 18 volt
• 46 cm. meslengte• snijdikte tot 10
mm.
• 2-hands veiligheidsschakelaar
• incl. snellader en reserve-accu
• 2600 snijbewegingen per minuut
• 45 minuten minimale werktijd
met een volle accu

Zo is gebleken dat de grootste kruidenier van
Nederland absoluut niet de voordeligste is. Iets
wat wij ‘berekenende’ studenten natuurlijk
allang wisten.
Een andere grote verandering is dat het aantal
vrouwelijke wezens in Nederland de afgelopen
weken bijna gehalveerd is als gevolg van een
genocide onder de kippetjes.
Wat betreft het koningshuis, zijn er ook
interessante ontwikkelingen gaande. Uiteraard
geloven wij Scintillianen niet in dat soort
laster en demoniserende uitspraken: Op de
Koningin, op Scintilla!
Gelukkig zijn er ook nog zaken hetzelfde
gebleven. Er is nog steeds geen inval gedaan
bij Irak en men is het er nog steeds niet over
eens waarom dat eigenlijk zou moeten.
Dan zijn er tot slot nog grote veranderingen op
komst bij Scintilla. Steven Staal, alias Nico,
alias Leco, alias Staaltje, alias Steem, alias
Stevens, alias Tukker, gaat gedeporteerd
worden naar het verre Siberië. Samen met
Lisette Harting gaat hij daar naartoe voor een
stage in Tomsk (Oblast). Op dit moment is het
daar zo’n aangename –12 graden. Namens de
SUN wensen wij hen een plezierige 103 uur
durende treinreis toe.!

Aldi van de tweek!
Deze tweek een echte klapper: Jaag nu je
huisgenoten de stuipen op het lijf met deze
snoerloze heggenschaar! Knipt tot 40 nagels
tegelijk; ideaal voor met z’n tweetjes.

per stuk:

74.99

Recept
Ovenschotel met witlof, ham en banaan, voor
4 personen.
Ingrediënten:
500 gram aardappelen, 200 gram kwark, 250
gram kaas, 12 plakjes ham, 6 struikjes witlof,
3 bananen, 1 ei
Rasp eerst de kaas. De aardappelen in gelijke
stukken snijden en gaar koken. Afgieten en
warm houden. Van de witlof de kern
kegelvormig uitsnijden en ze boven stoom 5
minuten voorkoken. De bananen dwars
doorsnijden. Witlofstruikjes en halve bananen
in ham wikkelen en om en om in een
ovenschaal leggen. De aardappelen er omheen
leggen. De kwark met het (grote) ei
loskloppen en de kaas erdoor roeren, in de
ovenschaal schenken zodat alles bedekt is. In
een vrij hete oven, 200 graden Celsius, in 15
minuten laten garen en kleuren.

Sun say's
Als je de bank 1000 euro schuldig bent, heb jij
een probleem. Maar als je de bank een miljoen
euro schuldig bent, hebben zij een probleem.
(John Maynard Keynes)

Puuzel
Om bij de voordeur van het huis van de
professor te komen moet je eerst een trap van
twintig treden oplopen. De professor vindt de
trap maar saai en besluit om de trap te gaan
verven. Hij haalt twee kleuren verf op, groen
en geel.

Iedere trede krijgt een groene of gele kleur en
bovendien wil de professor dat er geen twee
opeenvolgende treden de gele kleur krijgen.
Op hoeveel manieren kan de professor zijn
trap schilderen? En hoe heet de professor?

Agenda
INDEX-trip - 22 Maart, Duitsland, 22:00
[Georganiseerd door SCALA]
De SCALA gaat met een bus vol Scintillianen en
dimensionisten naar de INDEX in Duitsland. We
gaan na een pre-index-borrel naar Duitsland om in
een grote discotheek te genieten van bier, fris en
andere bezoek(st)ers. Inschrijven kan in de SK.
UPDATE: De inschrijflijst is al vol. De SCALA
onderzoekt de mogelijkheden om nog nog meer
mensen mee te nemen naar onze oosterburen. Je kunt
je naam op de lijst zetten bij "reserve".

ALV Scintilla - 25 Maart, B1220, 20:00
[Georganiseerd door het bestuur]
Algemene leden vergadering der E.T.S.V. Scintilla.

Constitutie receptie - 26 Maart, Tombe, 16:00
[Georganiseerd door het bestuur]
Als alles goed is gegaan op de ALV van de dag
ervoor, dan kunt u hier het kersverse bestuur komen
feliciteren onder het genot van een borreltje.

Excursie ESA/Estec - 2 April 2003,
Noordwijk, 8:00 [Georganiseerd door BinEx]
Op woensdag 2 april zal Scintilla een bezoek
brengen aan dit bedrijf in Noordwijk. Binnenkort
meer informatie...

Symposium: "Small is Great" - 9 April, WB
Gebouw, 9:30 [Georganiseerd door Sympo]
De techniek wordt steeds kleiner, maar het
symposium over dit onderwerp is groots! Voor
meer info kun je kijken op de homepage van
de symposiumcommissie. Inschrijven is nu
ook mogelijk!
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