Redactioneel
Poeh poeh, eindelijk even wat koelte.
Ja, het klinkt ongeloofwaardig maar
het is nu in de Scintilla Kamer toch
echt koeler dan buiten! De bijna
uitgestorven huismussen vallen van
het dak, maar de student rent en feest
uiteraard gewoon door. Het is, NU AL,
zomer in NL.
Het warme weer inspireert menig
studiereisganger tot reizen met
campers en auto's. De Sparks vliegen
er bij het Scintilla Batateam door de
hitte er weer vanaf en het Twentse
Solarteam besloot maar meteen om
hun nieuwe ontwerp, compleet met
vergrootglas effect te presenteren. Het
lange Bata- en Koninginneweekend
was nog nooit zo zonnig! Met andere
woorden tijd voor een loeihete SUN!
Met daarin deze keer onder andere,
geheel volgens recept, het Recept van
de Tweek! Een Puuzel voor het nodige
vocht, wel als eerst oplossen dan. Een
stukje historie over de Bata444Race.
Het bestuur heeft een stukje 'geijlt' en
nog veel meer. Rest ons nog maar 1
ding, veel leesplezier EN:
De SUN wenst alle lopers een
vliegensvlugge
RUN
en
alle
feestgangers bruizende FUN toe!

Puuzel
Er is een formule die bij de invoer 13
als uitkomst het getal 5 oplevert. Het
getal 2352 geeft 0, 246 levert 10 op,
700 levert 8 op en 1030 levert net als
16, -2 op. Het goede antwoord levert
zoals gewoonlijk weer een meter bier
op.

Bata444
Vandaag is de dag voor de grootste
estafetteloop ter wereld. Voor de
mensen die niet alles meer weten over
de
Batavierenrace: "De route loopt van
het
Universitair
Sportcentrum
Nijmegen, via Duitsland, de rustige
Achterhoek en de Oude Markt in hartje
Enschede naar de campus van de
Universiteit
Twente.
De
totale
loopafstand bedraagt ruim 185 km en

is onderverdeeld in 25 etappes (17
heren- en 8 damesetappes)."
Er zijn dus heel wat mensen hard aan
het lopen dit weekend om de 185 km
per team vol te krijgen. Ook Scintilla
doet weer mee met het team
Sparks4Ever en de SUN-redactie
wenst hen natuurlijk veel sterkte en
succes toe in de race. Kom allemaal
de laatste twee lopers aanmoedigen
op het finishterrein (17.15 uur
Sintelbaan Campus) want door komen
Jet en onze president Maarten finishen
voor Scintilla.
Morgenavond
is
het
grootste
studenten-feest van Nederland en ook
hier zal de SUN-redactie zich te goed
doen aan een heerlijk goudgeel
gerstenatje. Allemaal in elk geval heel
veel plezier gewenst en tot op het
feest!! (De uitslagen zijn te volgen via
www.batavierenrace.nl - team 54
Sparks4Ever)

Agenda
28 apr Bata444race/feest!
07 mei Symposium Microsystemen
08 mei Themaborrel
11 mei VriMiBo
15 mei Pokeravond Scala
25 mei VriMiBo
26 mei Ter Land Ter Zee
en in de Lucht
04 jun Excursie Kerncentrale
AKW Emsland
06 jun 49e Cantus Scintillae
20 jun Excursie AimValley
Kijk voor meer informatie over de
activiteiten op de website van Scintilla.
http://www.scintilla.utwente.nl

Frisse Wind
"Europese graadmeters omlaag", las ik
vanochtend op Nu.nl. Even was ik blij,
even wat minder warm zou wel fijn zijn,
zeker met de Bata voor de boeg, maar
helaas, zo bleek al snel, het ging hier
om economische graadmeters, snel
doorklikken naar het weerbericht dan
maar. En zoals verwacht, niks dan
SUN de komende dagen, nog steeds
een voorspelling van 0 mm regen.

Van een frisse wind lijkt dus geen
sprake, gelukkig waait er af en toe nog
wel een figuurlijke frisse wind door
onze vereniging. Zo werden we
afgelopen week getrakteerd op een
door het nieuwe damesdispuut georganiseerde "Mutsenborrel" en zorgde de
sjaarcie voor jolijt met een zeer
geslaagde vossenjacht.
Ook op organisatorisch vlak schijnt het
te waaien, er wordt weer eens
gesproken over samenwerking of zelfs
fusie tussen de IEEE en Scintilla, als
dat maar niet op storm uit draait... SUN
ziet het allemaal niet zo somber in
hoor, vroeger functioneerde de IEEE
tenslotte ook al een commissie van
Scintilla, dus nu ze even tegenwind
hebben is er vast wel weer een plekje
voor ze te vinden onder moeders
paraplu.
Morgen trouwens even geen frisse
wind, onze President loopt morgen
zoals de traditie het wil weer de
slotetappe van de Batavierenrace en
vooruitlopend op zijn (en onze)
overwinning kunnen we met een mooie
proost alvast een voorschot nemen op
aanstaande
maandag:
Op
de
Koningin!

Recept van de Tweek
Tropische Salade

Ingrediënten: 500 g kipfilet, gekookt en
in
reepjes
gesneden,
100
g
pecannoten, 1 stengel bleekselderij, in
stukjes, 100 g kokos (geraspt, vers of
gedroogd), 100 g pitloze druiven,
gehalveerd, 100 g verse ananas in
stukjes, 2 el zure room, 1 tl mosterd,
zout en peper, 8 el mayonaise,
citroensap.
Bereiding: Snijd de kip in stukken en
vermeng deze met de pecannoten,
selderij, kokos, druiven en ananas in
een slakom. Roer de zure room,
mosterd, mayonaise, citroensap, zout
en peper door elkaar en vermeng deze
daarna met de salade.
Hoppa, een lekkere frisse kipsalade na
het lezen van deze hete SUN of
gewoon voor bij de barbecue.

Van het Bestuur
Beste lezer van de SUN,
Bestuursvergadering

Voortaan vergadert het bestuur iedere
dinsdagochtend. De SK zal dan wel
open zijn, maar het bestuur is dan niet
beschikbaar.
Volgende wissel-ALV

Er is een datum gepland voor de
volgende
wissel-ALV.
Hierbij
is
rekening gehouden met eventuele
tentamen-perioden.
De
volgende
wissel-ALV zal gehouden worden op
dinsdag 9 oktober 2007. Op woensdag
10 oktober is de constitutie-borrel.
SK dicht in de vakantie

Komende week zal de SK gesloten
zijn. Dit houdt in dat er geen
kamerdiensten zijn gepland. Toch is de
kans groot dat er wel bestuur
aanwezig is, aangezien de SK een
grondige
schoonmaakbeurt
gaat
krijgen. Heb je zin om mee te helpen of
heb je gewoon trek in een kopje koffie?
Kom dan gerust langs en wie weet
zien we elkaar alsnog deze vakantie!
Eerstejaars succes met tentamens

Jammer genoeg kan niet iedereen
genieten van de vakantie en het mooie
weer wat voor komende week
voorspeld is. De eerstejaars zullen in
de komende week hard moeten leren

voor hun tentamens. Het bestuur
wenst de eerstejaars veel succes met
het leren en maken van hun
tentamens!

gevierd gaan worden? Waar kan ik
mijn vrienden nu een biertje op deze
vrijdag middag aanbieden omdat ik
jarig ben?

Succces met de Bata444Race

Een teleurgestelde jarige!

Over een aantal uur begint de
Bata444Race. Scintilla zal ook dit jaar
weer mee doen met een super
gemotiveerd team. Doe je mee aan de
Bata? Pas dan op voor het warme
weer door voldoende te drinken (dit
keer geen bier ;)). Het bestuur wenst
iedereen die mee doet aan de Bata
veel succes met het volbrengen van de
race!

Beste Jop,

Namens het bestuur,
Maarten Abeling,
President

Lieve Sunny
Ik snap er helemaal niets meer van.
Het is nu vrijdagmiddag en bijna vier
uur. Normaal is er rond deze tijd een
tweetal borrelmembers druk aan het
werk om de noeste arbeiders,
'studerende'
studenten
en
actievelingen te kunnen voorzien van
een lekker biertje.
Zeker op een dag als deze, waarbij er
meerdere jarigen onder ons zijn. Waar
moeten deze heugelijke feiten nu
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Ten eerste van harte gefeliciteerd met
je 26ste verjaardag! Het doet ons
deugd dat je deze gelegenheid met je
vrienden wilt vieren onder het genot
van wat gerstenat. Goede zaak! Maar
wat geen goede zaak is, is de situatie
in de Tombe natuurlijk... je zou er toch
op moeten kunnen vertrouwen dat er
op vrijdagmiddag een verkoelende
versnapering verkrijgbaar is in onze
borrelkelder. Daar gaan ALV-vragen
over komen, reken daar maar op beste
Jop! Maar laat dit het feest niet in de
weg staan! Het is tenslotte jouw feestje
vandaag. Als de tappers uitblijven kun
je altijd nog uitwijken naar een terrasje,
waar je dan ook van de zon kunt
genieten.

Sunny Says
Who came first?
A chicken and an egg were lying in
bed together. The egg was smoking a
cigarette. After a while looks over at
the egg and says, grumpily, “I guess
we answered that question, didn’t we?”
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