Redactioneel

Van het bestuur

Jajajaja...
Het
is
zover!
Een
legendarische dag is aangebroken.
Sunny gaat internationaal! Kort na
heden ontvangen alle studenten dit
wonderbaarlijk stuk proza in hun
postvakje! Alle info die je nodig hebt
staat erin: alle ins en outs, het laatste
nieuws vanuit de studie en de rest
van de wereld! Ik (Sunny) zal kort de
historie van de SUN uitleggen,
Scintilla's bestuur zal toelichten hoe
de zaken ervoor staan, uiteraard een
dagelijks probleem dat door Sunny
wordt opgelost, een puuzel, een
recept.... We gaan de ruimte nog hard
nodig hebben, Dus vanaf hier zeg ik
u: Proost! Tot de volgende tweek!

Vanaf deze plaats zullen wij, het
bestuur, jullie, zowel actieve als nietactieve leden op de hoogte houden
van wat er in het bestuur en in
Scintilla speelt.

Over de SUN

Voor degenen die met de minor
begonnen zijn: voortaan kun je je
boeken voor de minor ophalen bij de
studievereniging (van de opleiding
die de minor aanbiedt) zonder lid te
worden. In het verleden was hier wel
eens wat onduidelijkheid over. Mocht
je je afvragen bij welke studievereniging jouw minor hoort: vraag
het bij de STORES in de volgende
boekenverkoopperiode.

De SUN is Scintilla's Universal News.
Inmiddels is dit alweer het 19e jaar
dat het vrolijk tweekblad verschijnt.
Zoals menigeen weet is er iedere
vrijdag een borrel in de Tombe.
Afwisselend getapt door
onze
vrienden van TN, en onze eigen borrel
van Scintilla. Tijdens deze laatste tapsessies is er de SUN. Hier ontstaat ook
de uitleg an de term "tweek": Een
week heeft slechts 1 vrijdag, dus
maximaal 1 VriMiBo. In acht genomen
dat er twee groeperingen zijn die
mogen tappen in de tombe, komen we
al rap op een gemiddelde van 1
Scintilla-VriMiBo per 2 weken.
Verbasteren we deze laatste 2
woorden, dan komen we op 1 Scintilla
VrimiBo per tweek. De term "tweek"
is geboren en is nu op manieren uit te
leggen: een perioede van 2 weken,
ofwel (en in dit proza gebruikelijk) de
periode
tussen
twee
Scintilla
VrimiBo's. Uiteraard is de VriMiBo
bedoeld om de week te evalueren, De
SUN bevat alle informatie die de
aanwezigen
herinnerd
aan
de
gebeurtenissen van de week, maar
daarnaast nieuwe input geeft voor een
goed gesprek voorzien van een fijne
Grolsch premium pilsener.

Via het StOEL (Studenten Overleg
Elektrotechniek) zijn er wat klachten
binnengekomen over de beoordeling
van de Calculus I tentamens. Deze
kwam voor een groot aantal
studenten zo laat, dat de inschrijfdatum voor de herkansing al
verstreken was. Er wordt aan een
oplossing voor de toekomst gewerkt.
Als je zelf klachten hebt over het
onderwijs, meld ze aan bij het StOEL:
stoel@scintilla.utwente.nl.

Zoals het er nu naar uitziet gaat
Scintilla mei 2007 verhuizen naar de
begande grond in de oude INFbibliotheek in gebouw de Zilverling.
We zitten dan dichter bij de Westzaal
en bij een algemene studie- en
gezelligheidsruimte, kortom: dichter
bij de studenten. De ruimte is mooi
(we hebben wél zonlicht en
airconditioning) en we hebben de
kans om het opnieuw en met betere
meubels in te richten. Momenteel zijn
we vooral bezig aan te dringen op een
fatsoenlijke borrelruimte. De grondprijs is namelijk gestegen ten opzichte
van wat we nu betalen voor de
Scintilla-kamer en de Tombe, zodat
het aantal vierkante meters gaat
dalen. Men heeft een borrelruimte in
de open ruimte op de begane grond
gepland, maar wij willen aansturen op
een borrelruimte op de eerste vloer.

Verder is het bestuur bezig met het
opstarten
van
een
acquisitiecommissie, die namens Scintilla
contacten legt met bedrijven. Hierin
zitten de ‘externen’ van commissies
(zoals van het symposium, het
jaarboek en de studiereis) en er komen
een aantal onafhankelijke leden bij.
We zijn nu vooral op zoek naar deze
onafhankelijke leden; vind jij het leuk
om geld los te peuteren en je netwerk
uit
te
bouwen,
dan
is
de
acquisitiecommissie misschien iets
voor jou.
Heb je vragen over Scintilla, haar
activiteiten, deze SUN in je postvakje,
andere opmerkingen of beledigingen:
bestuur@scintilla.utwente.nl.
Veel
succes en plezier met je studie en
andere activiteiten!
Namens het 75e bestuur van Scintilla,
Sjoerd Op ‘t Land

Puuzel
Voor een getal van 5 cijfers geldt: het
eerste cijfer geeft aan hoe vaak het
cijfer 0 in het getal voorkomt, het
tweede cijfer hoe vaak het cijfer 1, het
derde cijfer hoe vaak het cijfer 2, het
vierde cijfer hoe vaak het cijfer 3 en
het vijfde cijfer hoe vaak het cijfer 4.
Bepaal het getal en voor het eerste
goede antwoord is er een meter bier!

Agenda
11 dec Jaarboek uitreiking Belichting"
(16:00u Tombe)
12 dec 47e Cantus Scintillae
(20:00u Heilige Grond)
14 dec Excursie Eaton-Holec
(08:15u Hengelo)
15 dec VriMiBo (16:00u Tombe)
19 dec SCALA's Kerstdiner
(20:00u Heilige Grond)
20 dec Lunchlezing FLUOR
(12:30u HO)
22 dec VriMiBo (16:00u Tombe)
11 jan Lezing Accenture (12:30u HO)
17 jan Excursie TNO
14 feb Symposium
'The Future Is Yours'

Sunny Says
You can only be young once, but you
can always be immature.

Lieve Sunny
Sinds 18 november zit ik al in de
zenuwen. Iedere avond mijn schoen
gezet, braaf liedjes gezongen bij
radiator in de woonkamer (bij gebrek
aan open haard) en uiteraard een
wortel voor het paard, voorzien van
een kort en bondig verlanglijstje: een
soldeerbout. Zo moeilijk kan het toch
niet
geweest
zijn,
voor
de
goedheiligman? Mijn teleurstelling
was dan ook groot toen ik op 6
december, om 5:20 (ik KON niet meer
wachten) alleen een chocoladeletter in
mijn schoen vond... Waarom deze
straf van de goede sint?
Groet van een brave EL-er

Lieve soldeerbout-loze EL-er,
Wat jammer voor je! Ik kan een aantal
oplossingen aandragen. Allereerst
kun je je verdriet weg-eten met
chocola. Daarnaast heeft de STORES
mooie soldeerstations. Het is jammer
dat je de Scint-borrel op 5 december
gemist hebt, daar heeft de Scint een
mooie soldeerbout vergeven. Dus?
Volgend jaar nog mooier zingen en op
de Scint-borrel komen! In de
tussentijd kun je van medestudenten
vast wel een boutje lenen. Zet hem op!
Liefs van Sunny

Vogelvlucht
Wat een tweek... Hoe noem je iemand
die in een basis school leerlingen
neersteekt? Sorry hoor. De media
stonden uitgebreid stil bij de
begrafenis
van
gisteren
en
ondertussen wordt het nieuws weer
overspoeld door andere berichten.

Letterlijk overspoeld: Regen! Te veel!
En als je denkt dat wij het slecht
hebben: Londen had een heuse
tornado! En zelfs op Mars was het
vochtig: Nasa ontdekte er water.
Nederland
vaart
ondertussen
stuurloos verder, want Harry Potter
weigert met JanM in zee te gaan, bang
natte
voeten
te
krijgen?
De
tweedekamer heeft een voorzitster,
hetgeen naast een ander bericht prijkt:
vrouwen vergeten vaak ondergoed
aan te doen!? Toeval??
Feyenoord maakt stampij, net als Rita
Verdonk. Diverse illegalen het land
uit gezet: wat wil je anders, vlak na 5
december? En we moeten nog maar
afwachten of we na het weekend
terug komen, want 10 december staat
nu alweer te boek als een zwarte
zondag. Mooi is dat! Tijd voor een
biertje... VriMiBo!!
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