Redactioneel
De SUN heeft het er maar druk mee. De
redactie probeert iets moois voor jullie te
maken en onderwijl is de hele SK in rep
en roer door The Impossible Quiz. Als je
niet een hele middag kwijt wilt zijn aan
onnuttige en nietaltijd even logische
raadsel, begin er dan niet aan. Gelukkig
bestaat deze SUN weer uit de
gebruikelijke stukjes: Van het bestuur,
Agenda, Puuzel, een recept en let vooral
even op de STORES-advo waar het
nieuwe tenue van de STORES zichtbaar
is.
Afgelopen
week
is
het
kabinet
Balkenende IV beëdigd. Wie weet zitten
ze nu wel de vier jaar uit. De bordesfoto is
weer gemaakt en komende week
beginnen ze vast weer met ruziën over het
nieuwe beleid. Het is in elk geval wel een
multicultureel kabinet waar te Limburgers
wellicht over vertegenwoordigd zijn.
Verder gaan de celebrity's in Hollywood
de ontwenningsklinieken in en uit en komt
de boyband Boyzone weer bij elkaar.
Allemaal niet bijster nieuwswaardig dus.
Afgelopen week was ook voor Scintilla
niet een heel bijzondere week, maar
daarom is er niet minder te vertellen.
Bijvoorbeeld dat je via stemdeler.nl bij de
komende Provinciale Staten Verkiezingen
je stem kan verdelen over meerdere
kandidaten. Weet jij niet op wie je wilt
stemmen, dan kan je worden gekoppeld
en zo meerdere kandidaten steunen.
Na deze week krijgt de redactie weer
eventjes rust om zich op te laden voor een
volgende SUN. Als jullie leuke anekdotes
horen de komende tweek, schroom dan
niet om deze naar de redactie te mailen,
wij kunnen altijd input gebruiken.
Voor nu Proost en tot de volgende tweek!

Van 't Bestuur
Beste Scintillianen,
In deze afgelopen week (het was er maar
één sinds de vorige VriMiBo) is er bij
Scintilla weer van alles gebeurd. Voor
nieuws over de verhuizing verwijs ik naar
de verhuizingsupdate op de kast in de SK.

VOS
De SCoPE gaat de Voorlichting Oude
School weer nieuw leven inblazen. Vind jij
het ook gaaf om op de middelbare school
leerlingen enthousiast te maken voor
elektrotechniek? Meld je dan vooral bij het
bestuur. Voor de voorlichters is ook een
financiële vergoeding en een eenmalige
voorlichtingscursus beschikbaar.
RSR
Nadat er bij het StOEL een klacht over
het vak ‘Random Signalen en Ruis’ was
binnengekomen
over
het
verplicht
aanschaffen van het boek (voor zo’n 80
euro), terwijl het (her)gebruiken van het
dictaat (voor zo’n 15 euro) verboden werd.
“Goed nieuws allen! Het (her)gebruiken
van het dictaat mag weer! Hoezee! Laten
wij allen de leden van het StOEL eren om
hun daadkracht en assertiviteit,” aldus de
ex-pres.
Opheffing FC
Misschien niet het meest schokkende
nieuws, maar Scintilla’s FotoCommissie is
per 21 februari opgeheven. Deze
commissie was belast met het uploaden
en bijhouden van het fotoarchief op
Scintilla’s website. De fotografen zullen
(zoals het in de praktijk allang werkte) hun
foto’s uploaden. Als je zelf foto’s hebt
gemaakt en niet weet hoe het moet, vraag
het bestuur!
Op de studie, veel succes en een goede
week!
Namens het bestuur,
Sjoerd Op ‘t Land

Agenda
01 mrt Uitje Nijmegen
07 mrt Tombsation
08 mrt EWI-trip Berlijn
09 mrt VriMiBo
10 mrt Ouderdag
14 mrt 48e Cantus Scintillae
03 apr Wissel-ALV
04 apr Constitutieborrel
19 apr Gala
24 apr Lezing Océ

Puuzel
Toen de Zwitsers nog niet zoveel ervaring
hadden met het maken van klokken,
schijnt er eens een storende fout gemaakt
te zijn met een kerkklok. De klok werd
officieel in gebruik gesteld toen hij zes uur
aanwees. Vervolgens bleek al snel dat
men de grote en de kleine wijzer
verwisseld op de assen had gezet. Het
gevolg was dat de kleine wijzer
ronddraaide met een twaalf keer zo grote
snelheid als de grote wijzer. Toen de
klokkenmaker erbij werd gehaald, deed
zich een opmerkelijk feit voor: op het
moment dat hij de klok inspecteerde, gaf
de klok weer precies de juiste tijd aan. Als
de klok om zes uur in de juiste positie
startte, wat was dan het eerste moment
dat hij weer de juiste tijd aangaf?
De eerste met het juiste antwoord krijgt
een meter bier bij de Borrel! Succes met
puuzelen!

Recept van de Tweek
Witlofschotel uit de oven met banaan
Ingrediënten: 750 gram aardappelen, 8
struikjes witlof, 4 bananen, 200 gram
gekookte ham, half bekertje zure room,
200 gram magere kwark, 2 eieren, 75
gram geraspte kaas, peper & zout,
nootmuskaat, 1 teentje knoflook
Bereiding: Oven voor verwarmen op 175
graden. De aardappelen gaar koken en
afgieten. De witlofstruikjes aan de
onderkant kegelvormig uithollen en in
weinig water met zout in 15 minuten net
niet gaar koken, ze daarna goed laten
uitlekken.
De
bananen
halveren.
Steeds 2 plakjes ham half over elkaar
leggen, oprollen met 1 struikje witlof en
1/2 banaan en de rolletjes in het midden
van een ovenschaal
leggen. De
aardappelen aan weerszijden van de
witlof leggen. Van de zure room, kwark,
eieren, 2/3 van de kaas, p&z,
nootmuskaat en het teentje knoflook uit
de pers een gladde saus roeren en deze
over de aardappelen en de witlof
schenken. De rest van de kaas erover
strooien. In ongeveer 20 minuten in de
warme oven lichtbruin laten kleuren.
Eet smakelijk!

Lieve Sunny
Ik zie het niet meer zitten Sunny. Het is
niet meer zo zonnig gesteld met de
culture smaak van het gemiddeld Scintilla
lid. Neem nou de kwestie muziek, ofwel
Mohammed. Vroeger luisterde we nog
naar Kinderen voor Kinderen en hadden
we het over tieten. Tegenwoordig gaat het
over niet meer dan boten. Waar gaat het
heen met de vereniging wanneer boooten
boven
vrouwen
worden
gesteld?
Notabene in het Oosten des lands?

te noemen. Alhoewel niet te zien op de
zwart-wit foto in de STORES-advo zijn de
polo's vooral heeeeel erg rood! De kleur
van de revolutie, warmte, Kerst en het
communisme, ofwel lage prijzen. Duidelijk
een onderliggende boodschap dus. De
vraag is nu alleen, wat probeert de Borrel
te zeggen met haar zwarte overhemden,
of het bestuur met haar donkergroene
blouses? Weet jij het antwoord? Kom dan
gerust een bakkie langsbrengen en
drinken tijdens onze openingstijden!
Red.: Mooi rood is niet lelijk?!?!

Een verontruste cultuurkenner
Geachte Scintilliaan

Sunny says

De tijd dat ingenieur worden nog iets
romantisch was, is nu toch echt voorbij.
Het gaat de toekomstige Masters om een
carriere en de centen. Boten, auto's en
ontroerend
goed
staan
op
de
verlanglijstjes. Zeg nou zelf, een snelle
bolide is toch ook stuk sexier dan een
Nederlandse titel voor je naam? Dan
komen die vrouwen vanzelf wel, toch? Ik
zou zo zeggen, drink er nog eentje en
heroverweeg je muzieksmaak nog eens.

The most likely way for the world to be
destroyed, most experts agree, is by
accident. That's where we come in; we're
computer professionals. We cause
accidents.
- Nathaniel Borenstein

Revolutie
Innovatief, vooruitstrevend, dynamisch!
Van de STORES en haar actieve leden
valt veel te zeggen, maar de nieuwe erg
rode bedrijfskleding is vooral revolutionair
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Bankoverval en tanden
poetsen
Hier volgt een bericht van Opsporing
verzocht: Gezocht een stel arme
studenten van Surinaamse afkomst
vanochtend gesignaleerd in de buurt van
Amsterdam die ineens wel geld hebben
voor een mooie Ferrari of een zeilboot in
de Middellandse Zee. Mocht je zo'n
groepje kennen, dan wil de politie dit
waarschijnlijk graag van je weten,
aangezien deze mensen dan hoog op het
verdachtenlijstje zullen staan van de
bankoverval van vanochtend. Vanochtend
even voor 08.00 uur gingen de overvallers
naar het postkantoor, waar ze onder
bedreiging van een vuurwapen twee reeds
aanwezige personeelsleden en een
schoonmaker opsloten in een kluis. Het
zal je toch maar gebeuren op een
vrijdagochtend.
Wie mee had willen doen aan de
wereldrecordpoging tanden poetsen, die
moet nog even wachten op de volgende
poging om met meer dan 34.000 mensen
tegelijkertijd tanden te poetsen. Dit is
natuurlijk je favoriete wereldrecord, dus
moedig mensen aan, dan kunnen we
volgende tweek een wereldrecordpoging
doen tijdens de VriMiBo. Het biertje
daarna zal dan wel iets minder smaken,
dus genoeg drinken van te voren dan
merk je er niets van ;-)
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