Redactioneel

UT & Drank

Van het Bestuur

Ja hoor, hoera! eindelijk is het vrijdag. We
evalueren de week en ontdekken een te
vette LCD in de SK. Uiteraard is het ding
groter dan die van inter-actief. Je weet wat
ze zeggen van mensen met grote
monitoren? Wat een bewogen week, al
zeg ik het zelf. Nieuwe trends ontstaan
aan de lopende band, maar Sunny kan er
niet echt in meekomen. Sunny was niet in
Ondiep (juist heel diep: in het glaasje),
Sunny heeft niet eens een mes op zak om
scholieren neer te steken, terwijl de
mogelijkheden toch eindeloos leken,
afgelopen weekend! Verdorie, Sunny heeft
wat gemist in de mooiste drie jaren van
zijn leven: de brugklas van de Havo. De
Sun staat weer boordevol, dus we gaan zo
snel van start: Een puuzel voor mensen
met een wiskundeknobbel en voor andere
geniale mensen die net te laat waren met
HUN magisch vierkant. Een lekker recept,
het bestuur heeft wat te vertellen, dus hou
je maar vast voor een flinke kolom nuttige
informatie (voor de afwisseling). Sunny
lost een probleem van een leze op in
"lieve Sunny". Heb je ook een probleem?
Mail dan naar onderstaand mailadres, wie
weet wordt jouw probleem opgelost door
Sunny! Wat er verder nog in de Sun staat
moet je zelf maar ontdekken, veel plezier,
tot volgende tweek.

"CDA-minister Klink van Volksgezondheid
wil 'zo snel mogelijk' de zogenoemde
happy hours en andere prijsacties in cafés
aanpakken." Ja ja wij studenten aan de UT
worden straks nog de dupe van ons eigen
onderzoek. En dat allemaal omdat de
minster 14- en 15-jarigen van de drank wil
houden. Bij mijn weten was het überhaupt
verboden om alcohol te schenken aan
deze leeftijdscategorie, vandaar dat Sunny
het niet helemaal meer snapt. Gelukkig is
er in de Tombe voorlopig nog geen sprake
van prijsacties en dus trekken we ons
niets aan van wat de minister zegt.
Voorlopig dus nog steeds bier voor €0,50
in de Tombe.

Beste studenten,

Proost!

Agenda
24 mrt Alumni meet ouderejaars
28 mrt Pasdag Gala 1001 Nacht
28 mrt 100 foutenborrel
03 apr Wissel-ALV
04 apr Constitutieborrel
05 apr Philips: Design your own
Future
11 apr Rellen met ME!
13 apr VriMiBo
17 apr Themaborrel: BlatterBuster
19 apr Gala 1001 Nacht
24 apr Lezing Océ
04 jun Excursie Kerncentrale AKW
Emsland

De afgelopen tweek hebben we een mooie
cantus achter de rug (met een minder
mooie foto van ondergetekende in het
UTNieuws tot gevolg) en een geslaagde
computerdestructie.
Ook
de
voorlichtingsdagen
waren
geslaagd;
hoewel niet heel druk bezocht, waren de
bezoekers wel enthousiast (onder andere
bij het zien van onze Cola-automaat).
ALV
Ben je niet actief of pas net EL-student: wij
hebben juist ook jouw mening nodig.
Iedereen is welkom op de Algemene
Ledenvergadering van 3 april! Op de ALV
wordt besproken hoe het de komende
periode met Scintilla verder gaat, dus als
je daarover iets te zeggen hebt, is dit de
gelegenheid.
Jaarboek

Recept van de Tweek
Spaghetti met tomaten, rucola en gehakt
Ingrediënten: 3el olijfolie traditioneel, 2 uien
in partjes, 2 teentjes knoflook gesnipperd, 1
pakje valess gehakt uit zuivel 240g, 500g
pomodori tomaten, 1el gedroogde oregano,
1 bl tom. puree 70g, peper, zout, 400g
spaghetti, 75g rucola, grof gesneden 100g
pastakaas
Bereidingswijze: Verhit de olie en fruit de ui
met de knoflook al omscheppend 3 min. Bak
de Valess 3 min. mee. Voeg de tomaten en
de oregano toe en bak alles al omscheppend
3 min. Voeg de tomatenpuree, peper en zout
naar smaak en 1 dl heet water toe en laat de
saus 20 min. zachtjes pruttelen. Kook de
spaghetti in ruim water met zout beetgaar.
Giet hem af en
roer er de saus,
de rucola en de
helft van de kaas
door. Bestrooi de
pasta met de rest
van de kaas.
Lekker met een
komkommer
salade.

Wie heeft er zin om een mooi jaarboek te
gaan maken? Een smoelenboek, artikelen
van leerstoelen, Scintilla's jaarverslag,
zinnige en andere stukjes van andere
studieverenigingen. Het is tot nu toe nog
niet gelukt geïnteresseerden te vinden,
maar je kunt je nog aanmelden tot 2 april
bij bestuur@scintilla.utwente.nl.
Monitor-upgrade
De oplettende lezers zullen het in de SK
wel opgemerkt hebben: de laatste CRTmonitoren bij de werkplekken zijn
vervangen door TFT-schermen. Daarnaast
is er, in voorschot op de inrichting van de
nieuwe SK, een LCD-TV gekomen waarop
de aankomende activiteiten en ander
nieuws zal worden aangekondigd. Nu
staat hij nog wat onwennig op een tafeltje
in de cosy corner, maar straks zal het
display een vaste plaats krijgen.
Namens het bestuur,
Sjoerd Op ’t Land
President

Sunny Says
Quidquid latine dictum sit, altum viditur.

Puuzel
100

Hoeveel is:

∑ Q 2 (−1)Q
Q =1

Voor de eerste goede oplossing van dit
probleem staat een meter bier klaar, dus
zet je snel hersens aan het kraken!

vertalen in mooie beelden en wat krijg ik?
Powerpoint presentaties en test filmpjes.
Ik ben een entertainer en wordt alleen
voor nuttige dingen gebruikt. Verder
maken ze ook alleen maar plannen om
rare dingen met mij te doen, zo willen ze
me roteren of vernederen door mijn
broertjes om mij heen te zetten. Alsof ik
alleen niet goed genoeg ben! En sowieso
dat hok waar ze me in gezet hebben is al
te klein voor mijn omvang, laat staan als er
meer van ons zullen zijn. Lieve Sunny, jij
bent mijn enige steun en toeverlaat, kun jij
mij
helpen?
Bedroefde Pantalla Ancha
Schattige LG-37LE2R,

Lieve Sunny
Sinds kort heb ik een nieuwe woonplaats,
ergens in een kelder waar de hele tijd
mensen bij mij langs komen die alleen
maar commentaar hebben! Mijn pixels zijn
niet goed, ik ben niet scherp genoeg, mijn
kleuren zijn verkeerd en mijn lijn is niet
goed. Terwijl ik degene ben die zou
moeten klagen, met mijn kwaliteiten zou ik
op zijn minst tv-signaal moeten kunnen

Misschien heb je een beetje last van
grootheidswaan, wat opzich niet raar is,
maar je moet toegeven dat in jou soort jij
misschien niet de beste bent. Natuurlijk is
je kamer waar je in zit te klein, maar als
het goed is word je binnenkort weer
verhuisd, je komt dan hoger te zitten en
krijgt wie weet ook een iets beter uitzicht!
En wie weet, misschien dat dat TV signaal
jou ook ooit nog bereikt! Tot dan toe moet
je maar hopen dat de actievelingen hun
best doen om promo materiaal te maken
wat jou klasse waardig is. Ik help je nu wel
eisen dat in ieder geval elke vrijdagmiddag
alleen nog maar bier op jou mag komen te
staan!
Liefs Sunny

Redactie: TomL, BramN, DaanS, FritsP, MaaikeE, RoelfinaV en MaartenA
E-SUN: sunmembers@scintilla.utwente.nl
datum: vrijdag 23 maart 2007

Steekt
Blijkbaar is het de laatste paar weken mode
om mensen neer te steken, vooral
middelbare scholieren schijnen dit naast 'the
jump' een zinnige tijdsbesteding te vinden.
Maar waar halen ze dat vandaan? 'The jump'
komt bij de lego poppetjes vandaan, maar
die steken niemand neer. Is er tegenwoordig
zoveel stress in de wereld, zoveel wanhoop,
dat de enige mogelijke oplossing het
neersteken van de medemens is? Het steekt
me dat iemand zo ongevoelige kan omgaan
met mensen. In duitsland is een 17-jarige
jongen opgepakt voor een massa-steekpartij.
Misschien had hij zich bezig moeten houden
met joga of vechtsporten.

Van de tap(per)
Wij als tappers zullen onze uiterste best
doen om jullie te voorzien van drank, tosti's,
een fijn achergrondmuziekje oftewel een fijne
VriMiBo. Ondanks creatieve ideeën van onze
kant om exlusieve Tosti's te maken met
Mozarella, Tomaat en groene Pesto zijn
deze door toedoen van het bestuur niet
aanwezig. Al ons aandringen ten spijt is er
namelijk een te groot TFT scherm gekocht
ipv een behoorlijk Tefal Tosti IJzer. Dus
hierbij onze excuses (ondanks dat we er zelf
niks aan kunen doen) voor het ontbreken
van deze super tosti's maar wij hebben
gelukkig wel een voorraad Grolsch Premium
Pilsner in huis om dit mee te compenseren.
Fijne VriMiBo toegewenst! Eva & Jeroen.
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