Redactioneel
Zo halverwege de tentamenperiode in de
laatste week van januari ontbreekt de
SUN lekker niet! Eerst een nieuws update,
Scintilla is nog steeds niet verhuisd (en
gaat dit binnenkort ook niet doen...), de
nieuwe borrelkelder is nog steeds onzeker
(en naamloos...) en de IAPC leeft toch?!
Er wordt goed voor ons symposium
gepromooot (of te veel... ) en hun stickers
zijn niet weg te krijgen! De man met de
gebroken nek is gevonden (of niet, de
gevonden man had namelijk geen
gebroken nek...). Het ijs is nog niet dik
genoeg om overheen te lopen, behalve in
Haaksbergen, en de Belgen willen hun
rokers in het zonnetje zetten! Uitleenmoslim wordt niet geleend en er wordt
gezeurd over het weer, eerst is er te
weinig sneeuw, nu weer te veel! The Ateam is weer terug en studenten kunnen
niet schrijven of rekenen! Maar genoeg
over het nieuws, hier ligt weer een SUN
en in deze SUN is de meest up-to-date
verenigingsagenda
aanwezig,
verder
natuurlijk weer een Lieve Sunny, Sunny
heeft ook nog wat gezegd en voor de
keukenprinsen onder ons, een recept en
natuurlijk is er ook deze week weer een
meter bier te verdienen met de Puuzel!
Veel plezier met deze SUN en neem der
nog eentje!

Om de tuin geleid
... was de titel van een aflevering van "De
rijdende rechter" die ik deze week
toevallig zag (ja toevallig ja!). Maar ik was
niet de enige die dit gezien bleek later, ik
heb nu al meerdere mensen gesproken
die het nodig vonden om hierover een
gesprek te beginnen. En ik geef ze groot
gelijk.
De aflevering is namelijk het toppunt van
Nederlandse kneuterigheid, hoe moeilijk
kun je doen wanneer je buurvrouw een
tuinhekje wil plaatsen in haar eigen tuin!
Nou, je kunt dus de rijdende rechter
inschakelen als je dit zo erg vind dat je
nog liever dood zou gaan dan dat er een
tuinhekje komt ("Stop me dan maar onder
de grond, liever vandaag dan morgen",
aldus mevrouw Van den Broek na de
uitspraak van meester Frank Visser, ten
gunste van het tuinhekje uiteraard). Maar
wat nog erger is dan de houding van

mevrouw Van den Broek, is het gedrag
van haar familie, die allemaal in dezelfde
straat blijken te wonen en hun bejaarde
moeder opjutten en dreige-menten uiten
richting het toekomstige tuinhekje en het
hondje van buurvrouw Van den Berg. Ik
vind het erg dat zulke mensen bestaan en
heb medelijden voor de bejaarde
mevrouw Van den Broek en diep respect
voor buurvrouw Van den Berg, die
ondanks de koppigheid, de domheid en
de dreigementen van familie Van den
Broek heel rustig en tolerant blijft
handelen. Dirk-Jan?
Als je nieuwsgierig bent geworden of
gewoon even wilt lachen: deze aflevering
is terug te kijken op de website
http://rijdenderechter.ncrv.nl/

STORES
Ter informatie voor alle klanten van de
STORES, veel van wat de STORES
besteld, is te vinden op de site van NEDIS
(http://www.nedis.nl), dus vindt je daar iets
leuks? Ga dan naar de STORES en
bestel!

Lieve Sunny
Ik heb een probleem, het is tentamenweek. In de zomer was het te warm om
flink te gaan studeren en nu is het veels te
koud! Het enige waar ik aan kan denken
is de Elfstedentocht, of deze doorgaat, of
ik mee ga doen dit jaar, of niet!? Lieve
Sunny, ik moet die mondelingen volgende
week toch echt halen, heb jij een
oplossing voor mij?
Een wanhopige één-na-laatste-jaars

Uit het Nieuws
Al weer twee weken verder en het kabinet
is er nog steeds niet uit. Na nog meer
geheime bijeenkomsten is er nog geen
consensus bereikt en voor de toekomst
wil men een toetsing voor ministers
invoeren. Hoe dat in zijn werk moet
gaan... Een soort CiTo-toets voor
ministers? Ach voorlopig kunnen we in
Nederland even genieten van een korte
maar in Twente toch enigszins strenge
winter. Helaas is die winter vannacht al
weer afgelopen en kunnen we dus de
Elfstedentocht voorlopig nog op onze buik
schrijven. Blijkbaar is het toch ook erg
lastig om USB-sticks bij je te houden en
ligt er weer overheidsinformatie op straat.
En wil je voortaan als clown door het
leven? In Hellevoetsluis is het allemaal
mogelijk en kan je zo een ID-kaart als
clown krijgen, zolang het maar je echte
levensovertuiging is.

Agenda
03 feb Scala's Uitje-Index
13 feb Heaven and Hell-borrel
14 feb Symposium
"The Future is Yours"
16 feb VriMiBo
07 mrt Tombsation
08 mrt EWI-trip Berlijn
10 mrt Ouderdag
14 mrt 48e Cantus Scintillae
16 mrt Voorlichtingsdagen
03 apr Wissel-ALV
04 apr Constitutieborrel

Recept van de Tweek
Gevulde kipfilet met banaan

Beste x-ste-jaars,
Het is heel goed dat je hard aan het
studeren bent en je hebt geluk! Want het
is al weer aan het dooien, dus zet die
Elfstedentocht maar uit je hoofd. Het
wordt de komende week weer gewoon
heel slecht weer: koud en nat; ideaal om
lekker binnen te studeren en dan gaat het
met die mondelingen helemaal goed
komen.
Liefs Sunny

Ingrediënten: 2 bananen, in blokjes, 2
bananen in reepjes van 10 cm, 4 kipfilets,
3 rode paprika`s in reepjes, 50 gram
Gorgonzolakaas, 3 fijngehakte gedroogde
vijgen, 2 eetlepels verse rozemarijn,
fijngehakt, 1 eetlepel honing, 2 eetlepels
olijfolie, 8 eetlepels broodkruimels, zout,
peper
Bereiding: Snij een opening van 5 cm aan
de dikke kant van iedere kipfilet zodat er
een zakje ontstaat. Meng vijgen, blokjes
bananen,
rozemarijn,
kaas,
brood-

kruimels, zout en peper door elkaar. Doe
een kwart van de vulling in ieder kipzakje.
Sluit de opening met een cocktailprikker.
Verwarm de olijfolie in een koekenpan
boven matig vuur. Doe de stukken kip in
de pan en bak deze ongeveer 4 minuten
aan beide kanten. Bestrijk iedere kipfilet
met honing. Leg de stukken kip op een
schaal. Doe de rode paprika`s en de
banaanreepjes in dezelfde pan en bak
deze een paar minuten. Serveer de
gevulde kipfilets met de gebakken
paprika, reepjes banaan en rozemarijn.

vierkant op z'n kop houdt. Je mag
uitsluitend de cijfers 1, 6, 8 en 9
gebruiken, en elk getal dat je invult mag
slechts
éénmaal
in
het
vierkant
voorkomen. Voor de eerste goede
oplossing staat bij de barman een meter
bier klaar!

Verhuizing(supdate)

Sunny Says

Scintilla gaat verhuizen naar gebouw
'Zilverling', waar eerst de INF-bibliotheek
was. Het proces hieromheen is lastig en
behelst
ook
veel
politiek.
Wie
geïnteresseerd is en wil weten hoe het
gaat (er zijn wekelijks overleggen) is er nu
de verhuizingsupdate, die op de kast in de
SK hangt en tweewekelijks wordt geupdate.

De definitie van een prutser: slecht zijn in
dingen die je goed kan.

LaTeX
Hoewel deze SUN naar goede traditie in
Word
gezet
word,
is
in
de
wetenschappelijke wereld LaTeX ook erg
populair om documenten (verslagen,
artikelen, papers) te zetten. Harmen heeft
daarom een LaTeX cursus opgezet die in
vier avonden zo'n 28 mensen met LaTeX
kennis heeft laten maken. Er is nu ook
LaTeX cursus voor gevorderden in de
maak, die UT-breed zal worden opgezet.

Puuzel

Nieuw bestuur

Van 't Bestuur
Vul dit magische vierkant verder in,
zodanig dat de optelsom van de getallen
in elke rij (horizontaal, verticaal en
diagonaal) steeds 264 is, ook als je het

We zijn sinds de start van 2007 al weer
een bijna een maand onderweg. Intussen
gebeurt er binnen Scintilla en het bestuur
heel wat, waarvan ik een paar dingen zal
noemen.

Redactie: TomL, BramN, DaanS, FritsP, MaaikeE, RoelfinaV en MaartenA
E-SUN: sunmembers@scintilla.utwente.nl
datum: vrijdag 26 januari 2007

De drie nieuwe bestuursleden voor de
volgende periode (april-oktober 2007) zijn
inmiddels gevonden, zij zullen zich bij de
wissel ALV (Algemene leden vergadering)
op 3 april voorstellen.
Een prettig weekend en een goede week
toegewenst!
Namens het bestuur, Sjoerd Op ’t Land
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