Redactioneel
Bah, blweuh, geen zin, inspiratie? Nog
nooit van gehoord. Enkele willekeurige
reacties van menig persoon die deze week
weer 'fanatiek' aan het werk/studeren is
geslagen. Blijkbaar waren de feestdagen
van 2006 nogal zwaar. Zouden het de
boven gemiddelde temperaturen zijn
geweest? Teveel gegeten of gedronken?
Of wordt 2007 gewoon een baggerjaar?
Nou de SUN denkt in ieder geval van niet
en wenst iedereen bij deze ook een
SUNnig Nieuwjaar! Bekijk het van de
zonnige kant, het is weer weekend!
En laten wij nu het perfecte luchtige
leesvoer hebben om het weekend mee te
beginnen. Van een fris kippetje tot tellen
voor gevorderden in de Puuzel. De
onbekende commissie wordt voorgesteld
en het bestuur vertelt je even dat de
Scintilla agenda voor de komende
maanden alweer vol staat. Als jullie nou
even doorlezen, zorgen wij binnenkort
voor een vingergevoelige SUN voor op je
iPhone. Tot dan!

organiseren bij Scintilla. Sinds dien zijn er
veel canti geweest en elke keer zijn er
weer
enthousiaste
deelnemers
die
meedoen aan deze bijzondere activiteit.
De CCS heeft als doel de Cantus
Scintillae uit te dragen naar de rest van de
vereniging om op die manier zo veel
mogelijk mensen te laten genieten van
deze activiteit. Verder willen zij ook de
cantus naar een 'hoger niveau' brengen.
Dit proberen zij te bereiken door met elke
nieuwe Cantus Senaat in gesprek te gaan
en ze waar mogelijk bij te staan en/of te
corrigeren. Met andere woorden, gevraagd
en ongevraagd advies aan elke nieuwe en
onervaren Senaat, om ze zo te helpen in
hun voorbereiding en dus het hoog
houden van de kwaliteit van de Cantus.
Mocht je benieuwd zijn naar deze
commissie, kijk dan op de Scintilla site of
vergader
eens
mee
met
ze
mee.(mail:ccsmembers@scintilla.utwente.
nl)

CCS

Gezocht: een uniek getal van tien cijfers
waarvoor het volgende geldt:
* de cijfers 0 tot en met 9 komen elk
precies één keer in het getal voor;
* het eerste cijfer is deelbaar door 1;
* het getal gevormd door de eerste twee
cijfers is deelbaar door 2;
* het getal gevormd door de eerste drie
cijfers is deelbaar door 3;
* het getal gevormd door de eerste vier
cijfers is deelbaar door 4;
* het getal gevormd door de eerste vijf
cijfers is deelbaar door 5;
* het getal gevormd door de eerste zes
cijfers is deelbaar door 6;
* het getal gevormd door de eerste zeven
cijfers is deelbaar door 7;
* het getal gevormd door de eerste acht
cijfers is deelbaar door 8;
* het getal gevormd door de eerste negen
cijfers is deelbaar door 9;
* het getal gevormd door de tien cijfers is
deelbaar door 10.
Kent u dit getal? Neem dan contact op met
de redactie of uw plaatselijke tapper
(beloning: 1 meter bier).

Van het Bestuur

De Censores Cantus Scintillae, een vrijwel
onbekende commissie voor veel leden van
Scintilla. Vandaar een stukje over deze
Censores in de SUN. Over het algemeen
kent men deze commissie alleen van hun
liederen.
Het
gezang
tijdens
vergaderingen, het nadrukkelijk aanwezig
zijn tijdens een cantus en natuurlijk de
door de CCS gemaakte Codex Scintillae.
De liederen bundel die elke cantus
hergebruikt kan worden.
Om iedereen een wat beter beeld te geven
van deze commissie beginnen we bij het
begin, de Cantus Scintillae. Een cantus is
een bier- en zangfestijn, waar men naast
een biertje kan genieten van liederen en
'onderbouwde' discussies. Deze activiteit
is in 1987 door een delegatie van Scintilla
vanaf een cantus in Leuven naar
Enschede gebracht. Zij vonden dit een
zeer mooie activiteit en hebben alles uit de
kast gehaald om deze activiteit bij Scintilla
te introduceren. Na twee jaar te hebben
gediscussieerd, is het deze delegatie
gelukt samen met de NIKE (Na Introductie
Kamp Elektrotechniek), een cantus te

Puuzel

Agenda
16 jan
26 jan
3 feb
13 feb
14 feb
16 feb
x mrt

LaTeX (inschrijflijst SK)
Filmmarathon SCALA
VriMiBo(16:00u, Tombe)
Uitje Index SCALA
ThemaBorrel(16:00u, Tombe)
Symposium
VriMiBo(16:00u, Tombe)
48e Cantus Scintillae

Beste Scintilla-leden,ten eerste allemaal
een heel gelukkig nieuwjaar toegewenst.
Driekoningen is al even achter de rug,
maar zowel qua olliebollen, handjes en
kerstbomen wenst het bestuur zich hier
niets van aan te trekken. Aan het begin
van het nieuwe jaar kijken we even
vooruit. Wat zien we: volgende week
dinsdag de SCALA filmmarathon, waarop
we natuurlijk ieders sportieve inspanning
verwachten... 14 februari is er een
geweldig symposium, waar niemand in SK
meer onder uit kan. (Probeer maar eens
een suikerklontje voor je thee te pakken.)
In maart zal er weer een Cantus Scintillae
zijn, houd de website in de gaten voor de
datum. Binnen de commissies en het
bestuur lopen de activiteiten ook al weer
volop. De nieuwe Almanack-comissie
onder leiding van Frank Leong heeft
binnenkort haar eerste vergadering en ook
bij de symposium-commissie en de
studiereis zien we met regelmaat mensen
door de SK rennen, vliegen, duiken, vallen
en weer opstaan. Ten slotte is ook het
plaatsen van de inwerkstukken in de wiki

in volle gang. Ook als je wil weten wat een
goede slager is of waar je een busje huurt:
www.scintilla.utwente.nl/wiki. Namens het
bestuur een gezond, spannend en vooral
heel leerzaam 2007 gewenst. We gaan er
tegenaan! Sjoerd Op 't Land

Recept van de Tweek
Kip in Gember-Kerriesaus
Ingrediënten: 1 dubbele kipfilet, 1 kleine ui,
1/2 rode paprika, 1/2 groene paprika, 15 gr
boter, 2 eetlepels bloem, 2 theelepels
kerriepoeder, 1 dl kippebouillon, 1/8 liter
slagroom, 2 eetlepels bakgember, zout en
peper
Bereiding: Leg de kipfilet op een bord en laat
hem gaar worden, afgedekt in ca 4 minuten
op 500 Watt. Laat hem enkele minuten
nagaren en snijd hem dan in stukjes. Pel en
snipper ondertussen de ui, maak de paprikas
schoon en snij ze in stukjes. Smelt de boter
in een grote ronde schaal afgedekt in ca. 30
seconden op 700 Watt. Roer de ui en
paprika erdoor en verhit ca. 3 minuten op
700 Watt. Roer de bloem en de kerrie
erdoor, en vervolgens de bouillon en de
slagroom. Breng de saus aan de kook
afgedekt in ca 4 minuten op 700 Watt. Roer
de saus halverwegen de bereidingstijd goed
door. Roer de bakgember en de kip door de
sause. Voeg zout en peper naar smaak toe.
Laat het gerecht door en door warm worden
afgedekt in ca. 3 minuten op 700 Watt.
Lekker met Rijst en een frisse salade.(Meer
recepten? Kijk op de SUN site)

Alweer 2007

categorie ook het probleem is. Sunny wat
moet ik doen? Groeten gadgeteer.

Wat gaat het toch hard, die tijd. Het is al
weer 2007 en er is ook al weer het nodige
gebeurd. De kabinetsformatie is in volle
gang (al dan niet geheim) en de eerste
grote storm van 2007 hebben we al weer
achter de rug. Verder staan kranten bol
van collumns, cartoons en artikelen over
de temperaturen welke nu in januari
gehaald worden en is de elfstedentocht
voor dit jaar al afgeschreven. Bush denkt
erover nog meer militairen naar Irak te
sturen, maar of dat veel uit gaat maken
aan de heikele situatie daar is nog maar te
bezien. Verder staat de Nederlandse TV
sinds gisteren weer in het teken van
bloopers op het ijs, o nee Sterren dansen
op het ijs, of toch Dancing in Ice.... Het
blijft toch komisch om totaal niet atletische
BN'ers op het ijs te zien stuntelen.

Lieve Wanhopige,
Zo'n iPhone heeft ten opzichte van een
vrouw wel 1 voordeel, hij zal jou niet snel
afwijzen, dus je kunt er naar hartelust mee
blijven spelen om je vingerwerk te
verbeteren. Maar bij vrouwen is het
probleem waarschijnlijk toch van andere
aard, als je nou eens begint met de
subtiliteit, dan komt het vingerwerk vanzelf
wel! Liefs Sunny

Lieve Sunny
Er zijn twee dingen in het leven, die mij
echt kunnen boeien, vrouwen en gadgets.
Met het eerste wil het alleen nog niet zo
goed lukken, het tweede echter gaat
voorspoedig! Het probleem is nu alleen
dat het in het de laatste categorie er ook
niet makkelijker op wordt. Met de Apple
iPhone bijvoorbeeld, is subtiel vingerwerk

Van de Tappers
Allemaal weer welkom op de VriMiBo die
deze week anders is dan anders. Uw
tappers verzorgen namelijk niet alleen het
Grolsch premium pilsener en Grolsch
herfstbok van tap maar deze week ook
speciaalbieren zoals orval en barbar uit
fles. Deze speciale aanbieding is alleen
vandaag geldig en het SPECIAALBIER
zal 50 EUROCENT per flesje zijn. Ook is
er voor de mensen die honger hebben
natuurlijk gezorgd voor tosti's en hebben
we ook knakworsten te koop. Kortom alles
is aanwezig om er een gezellige VriMiBo
van te maken dus kom naar de bar en
bestel uw favoriet!

de enige manier om het ding te besturen.
Nou ben ik bang dat dit in de eerste
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