Redactioneel
Aanvallen
van
terroristische
bewegingen,
veiligheidsoverleg op Europees niveau. Misschien dat
Europa hoopt dat iedereen zich veiliger gaat voelen met een
Europese veiligheidsbeambte of iets dergelijks. Maar
moeten we in Nederland nu ook al rekening houden met dit
soort aanvallen? In Twente zal het dan toch wel meevallen,
want zeg nu zelf de randstad is toch veel aantrekkelijker
voor terroristen. Den Haag, Amsterdam en Rotterdam en de
veel te drukke spits waar ze daar last van hebben. Veel te
veel mensen op een hoopje daar, het is hier toch veel te
landelijk voor een aanslag!!
En daarnaast zal het toch wel weer een paar jaar duren voor
ze weer iets doen. Ze hebben nu ook twee en half jaar op
zich laten wachten....
Wel wordt iedereen op deze manier bang voor de data 11
september en 11 maart!
Nog iets van een heel ander kaliber, Twente staat in de
Amstel cup Finale! Mogen ze het opnemen tegen Utrecht en
als de finale een beetje op de halve finales lijkt staat ons
weer een spannende verlenging met strafschoppen te
wachten.
Het Twente kanaal mag in Mei weer volop in gebruik
worden genomen en Volvo heeft een auto die door en voor
vrouwen is ontworden! Verder wisselt het bestuur binnen
nu en anderhalve week, over precies twee weken zijn ze
zelfs al op bestuitje! Dus kom allen langs op de ALV van
maandag 29 maart en de constitutiereceptie op dinsdag 30
maart.

Recept
Voor iedereen die door het mooie weer deze week de
kriebels heeft gekregen een fris lente-recept om iemand uit
te nodigen een lekker beschuitje te komen eten...
Ingrediënten: 2 beschuitjes 2 blaadje sla, twee plakjes kaas,
twee schijfjes komkommer, een hard gekookt ei, twee
radijsjes.
Bereidingswijze: Beleg de beschuit met een blaadje sla, een
plakje kaas, een schijfje komkommer, een stukje
hardgekookt ei en een radijsje.

Bestuitje
Op maandagavond 29 maart a.s. heeft een Algemene
Ledenvergadering van Scintilla plaats. Het is de bedoeling
dat tijdens deze ALV het bestuur van samenstelling
verandert. De secretaris, penningmeester en vice-president
zullen tijdens deze ALV opgevolgd worden door de nieuwe
bestuursleden. Om van deze groep oude en nieuwe
bestuursleden een hecht team te maken is het binnen
Scintilla al vele jaren traditie dat de drie uittredende
bestuursleden een bestuursuitje, kortweg "Bestuitje",
organiseren voor het nieuwe bestuur. Tijdens het bestuitje,
dat op donderdag 1 april (geen grap!) begint, moeten de
nieuwe bestuursleden diverse opdrachten uitvoeren op
verschillende locaties verspreid door heel Europa.
Activiteiten die tot nu toe elk half jaar weer terugkeerden in
het Bestuitje zijn: het stappen op donderdagavond in
Enschede, de beruchte dropping ergens in den lande op
vrijdagavond/-nacht en het uitgaan ergens in Nederland op
zaterdagavond/-nacht. Bij deze ben je dan ook
gewaarschuwd, dat mocht je rond het weekend van 1-4 april
een zestal "malloten" tegenkomen in Enschede, de trein of
waar dan ook in het land, dan zijn dit geen gevaarlijke
terroristen maar dan is dit het nieuwe bestuur van

Studievereniging Scintilla.

Lieve Sunny
Sinds afgelopen donderdag ben ik bestuurslid van een
commissie van Scintilla. Dit vind ik natuurlijk een hele eer
maar ik weet niet wat ik met mijn tijd moet doen. Zo heb ik
meteen na dat ik officieel bestuurslid was,meteen al tijd en
energie verspilt aan nutteloze zaken. Lieve Sunny, wat moet
ik doen?!
Verwart bestuurslid die de verkeerde studie heeft gekozen.

Lief onthutst bestuurslid van een commissie van Scintilla.
Natuurlijk snap ik dat je het moeilijk hebt, maar je moet
natuurlijk wel inzien dat dit je eigen schuld is. Het begon al
enkele jaren geleden toen je besloot een bepaalde studie te
doen. Daarna ben je natuurlijk automatisch bij de
commissie, voor mensen die de verkeerde studie hebben
gekozen, terechtgekomen. Hier kun je nu natuurlijk niets
meer aan doen. En ik snap dan ook zeker dat je niet precies
weet wat je moet doen, maar toch ben ik verbaasd dat je tijd
compleet niet zinnig kunt gebruiken. Je bent toch een nieuw
bestuurslid dat “iets van een vereniging” moet leiden. Hoe
kun je nu niks zinnigs te doen hebben? De manier waarop je
nu met je tijd, energie en geld omspringt is gewoon
vreselijk jammer. De commissie van Scintilla waar je nu
bestuur van bent, is zeker nog voor verbetering vatbaar!
Dus ga je tijd nu eens goed besteden!! En drink anders een
onschuldig biertje....

Liefs Sunny

Sunny picture

Puuzel
Een touw over een hoge schutting heeft dezelfde lengte aan
elke kant. Het touw weegt een-derde pound per foot. Aan
het ene eind hangt een jonge aap met een banaan in zijn
hand en aan de andere kant hangt een tegengewicht wat
gelijk is aan het gewicht van de jonge aap. De banaan weegt
twee ounce per inch. Het touw is net zo lang als de leeftijd
van de jonge aap. Het gewicht (in ounzes) van de jonge aap
is gelijk aan de leeftijd van de moeder van de jonge aap. De
leeftijd van moeder tezamen met de leeftijd van de jonge
aap is dertig jaar. Half het gewicht van de jonge aap, plus
het gewicht van de banaan, is een kwart van het
tegengewicht en het gewicht van het touw. De moeder van
de jonge aap is half zo oud als de jonge aap zal zijn als hij
drie keer zo oud is als zijn moeder was toen zij half zo oud
was als de jonge aap zal zijn wanneer hij zo oud is als zijn
moeder zal zijn wanneer zij vier keer zo oud is als de jonge
aap was toen hij twee keer zo oud was als zijn moeder was
toen zij een derde zo oud was als de jonge aap was toen hij
zo oud was als zijn moeder was toen zij drie maal zo oud
was als de jonge aap was toen hij een vierde zo oud als hij
nu is.

Hoe lang is de banaan? (Uiteraard is het eerste goede
antwoord tijdens de vrimibo van vandaag goed voor 1 meter
bier!!!)

Agenda
26

maart

Eerstejaars Excursie

29

maart

Wissel-ALV

30

maart

constitutieborrel

2

april

vrimibo

3

april

alumnidag

6

april

Lammetjesborrel

21

april

Sportmiddag (Scintilla-Cup)

Wistjedatjes
- 29 maart het bestuur wisselt?
- hierop volgend donderdag 1 april het bestuitje begint?
- iedereen dan ook in de stad verwacht wordt die avond?
- TannerTools een best vervelend programma is?
- er veel gefrustreerde Scintillianen rondlopen?
- deze allen ESP aan het doen zijn?
- onze commissie Arago nog een jaartje in de kleuterschool
moet doormaken?
- er eindelijk een functie is voor de commissie voor mensen
die de verkeerde studie gekozen hebben?
- namenlijk stoep-krijten? (ze moeten nog wel oefenen!!)
- VolVo stoere auto's speciaal voor vrouwen maakt?
- MarcelK deze ook wel ziet zitten?
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