Redactioneel
It's a SUNNY day... De afgelopen week
lijkt er wel iets raars met Enschede aan de
hand te zijn. De regenwolken gaan met
een grote boog om Enschede heen. Het
gevolg is dat het hier al de hele week
droog is, dat het warm is en daarmee dus
ook lekker broeierig. Alle reden dus om op
deze vrijdagmiddag verkoeling te zoeken
bij een biertje in 't Gind. Vandaag staat er
weer eens een wat "oudere" tapper achter
de bar, vol verhalen over Japan. Reden
dus, om ook eens een praatje met de
barman te maken vandaag.
Aangezien het nog volop aspergetijd is,
deze tweek een recept met Asperges,
mocht je daar niet van houden dan
hebben we dit keer ook een Twecept van
de Tweek. Een tweede recept dus, lekkere
chilikippetjes al in de sfeer van het
aankomende EK. Uiteraard is Sunny ook
altijd benieuwd hoe de recepten bevallen,
dus stuur gerust eens een mailtje als je er
één hebt uitgeprobeerd.

Agenda
11 jun Lezing Agilent - Citadel T100
12 jun Night of RAWK - 't Gind
19 jun Grote Zomer BBQ –
Ergens in de zon
27 jun VriBo - Ingang Hogekamp
30 jun Thales Eind-P Event –
Grasveld Hogekamp
19 sep 54e Cantus Scintillae - Ergens
30 sep Wissel ALV - Vergaderzaal
1 okt Constitutieborel - 't Gind

Netwerken
Netwerken zijn belangrijk. Via deze
netwerken zijn wij dagelijks in staat om
met elkaar te bellen, te chatten, een
motortje aan te sturen of een LED'je te
laten branden. En via een netwerk wordt
elektriciteit geleverd, wat voor ons aller
EL'ers toch ook onmisbaar is. Maar
netwerken (red: het werkwoord) is ook
belangrijk!
Iets wat iedereen later tegenkomt in het
bedrijfsleven,
bij
het
maken
van
beslissingen, het ontwikkelen van nieuwe
ideeën of het overeenkomen van een
loonsverhoging. Uit onderzoek blijkt dat de

zakelijke flirt helpt in het creëren van een
klik, en dat is precies op welke basis 80%
van alle zakelijke beslissingen worden
genomen. Hierbij draait het om nonverbale communicatie, zoals oprechte
aandacht,
nieuwsgierigheid
en
het
uitstralen van vertrouwen.
De klik bereik je het snelst door een open
lichaamshouding, door te blijven lachen,
een normale handdruk te geven en tijdens
het gesprek te blijven knikken. Pak dus
allemaal een koel drankje, toon oprechte
interesse in elkaar en blijf lachen, want je
weet maar nooit waar je elkaar later voor
nodig kunt hebben. Zo moeilijk kan het
toch niet zijn!

Van de Tappers
Zo het is weer warm buiten maar het bier
is koud! Daarom staat de Borrel weer in 't
Gind te tappen voor jullie.
Want zeg nou zelf, je zit toch liever aan de
tap dan dat je aan het strand ligt? Het is
natuurlijk jammer dat tegenwoordig veel
mensen problemen hebben met de
warmte, het openbaar vervoer, de melkprijzen en nog veel meer.
Normaal gesproken zeggen mensen altijd
dat je je problemen thuis moet laten en
wat leuks moet gaan doen. Maar vandaag
niet. Neem al je problemen mee naar 't
Gind want het is zoals de wijze Homer J.
Simpson al een zei "beer is the cause of
and solution to all of life's problems".
Dus loop/kruip/teleport naar de bar toe en
vraag om een vloeibare probleemoplosser
in een glas, de Borrel kan je vast helpen.
Wees niet bang voor de problemen die
bier kan veroorzaken, dat is een probleem
voor morgen.
De Borrel
P.S. de probleemoplosser werkt ook goed
als koelmiddel, dorstlesser, eau de toilet
en nog veel meer.

Energysaver
Japanse premier spaart energie en doet
stropdas af (Bron: Nu.nl). Ja ja, de tijd is
gekomen dat men ook energie gaat
besparen bij zichzelf. Bij Scintilla is het al
jaren warm en benauwd in de borrelkelder

en niemand die eraan gedacht heeft dat er
een tweede oplossing is (buiten de aanleg
van een airco), namelijk in de zomer
gewoon geen jasje/dasje.
In Japan wordt al enige jaren tussen juni
en september actie gevoerd om de dassen
af te doen, zodat de aircon-ditioning niet te
hard aan hoeft te staan om energie te
besparen. Zouden ze in Nederland ook in
moeten voeren!

Puuzel
Om twaalf uur precies zit op iedere wijzer
van de klok een vlo. Iedere keer wanneer
twee wijzers elkaar passeren wisselen die
twee vlooien van wijzer. Hoe vaak is
iedere vlo het klokje rond geweest als de
klok weer op twaalf uur staat?
Het eerste goede antwoord (inclusief
goede uitleg) levert zoals gewoonlijk weer
een metertje bier op. Lever je antwoord
daarvoor in bij de Borrel of een member
van de SUN!

Twecepts van de Tweek
Aspergetaart met ricotta
Ingrediënten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

500 gr groene asperges
225 gr magere kwark
4 el C1000 olijfolie traditioneel
225 gr tarwebloem
Zout
1 bakje ricotta à 250 gr
2 el groenterub
5 scharreleieren
(versgemalen) peper
extra nodig: lage taartvorm 28 cm ø

Bereiding: Was de asperges, breek het
onderste stugge stukje (± 3 cm) eraf en
snijd de asperges in stukjes van ± 4cm.
Kook ze ± 2 min. in ruim water met zout.
Giet ze af en laat ze uitlekken.
Roer de kwark met de olie door elkaar.
Voeg de bloem en ½ tl zout toe en kneed
alles tot een soepel deeg.
Rol het deeg uit op een met bloem
bestoven werkvlak en bekleed de
ingevette
vorm
ermee.
Snijd
de
ovenhangende randjes eraf.

Verdeel de asperges over de taartbodem.
Verdeel de ricotta er met 2 lepels in kleine
toefjes over. Bestrooi met de rub.
Klop de eieren met peper en zout naar
smaak los en schenk het in de taartvorm.
Bak de taart in een voorverwarmde oven
(180 °C) in ± 30 min. lichtbruin en gaar.
Oranje chilikippetje
Ingrediënten:
•
•
•
•
•
•
•
•

2 kipfilets, in dunne plakken gesneden
Chilipeper uit de molen
2 takjes tijm
1 winterpeen
2 el olijfolie
1 teen knoflook
2-3 el balsamicoazijn
zout

Bereiding: Bestrooi de kipplakken met
chili, tijm en een beetje zout. Schil de
wortel en snijd hem in lange repen. Bak
deze in de helft van de olie gaar. Bak de
kip in de resterende olie gaar en bruin.
Snipper de knoflook en voeg met de
balsamico toe. Laat alles een paar
minuten doorsudderen. Serveer de
kipfilets op de wortels en besprenkel ze
met de worteljus.

Sunny Says

Van het Bestuur

Italianen kennen niet van je winnen, maar
je ken wel van ze verliezen.

De afgelopen twee weken zijn er twee
grote activiteiten geweest voor onze leden:
de Sjaarscie-activiteit en natuurlijk het
symposium! De Sjaarscie is druk bezig
geweest met het organiseren van een
activiteit die in het teken stond van eten,
lasers en ballen. De avond begon met een
heerlijke pizza waarna vervolgens naar de
laserquesthal in Hengelo werd gegaan.
Hier werden de nodige 'kills' gemaakt
alwaar tussen en na de potjes laserquest
rustig kon worden gepooled. Al met al een
prachtige activiteit.

Lieve Sunny
Sedert jaar en dag ben ik een
gerespecteerd
hoogleraar
aan
de
Universiteit van Harderwijk. Nu word ik de
laatste tijd steeds vaker beticht van
"foefelwerk" en wat ik ook doe, het houdt
maar niet op. Ik word er moedeloos van!
Wat moet ik doen?
Prof. F. Alsvanouds
Beste Fetze,
Ook het beste deeltje vangt wel eens wat
wind, dat is geen enkele reden om door
het rooie lint te gaan.
Pas als de toestand volledig uit de
klauwen escaleert, zou je kunnen
overwegen om een potentiaalput voor de
ander te graven. En onthoud: zoals de
klepel thuis spint, spint 'ie het best!
Sunny

Afgelopen dinsdag was het ook al raak
met een mooie dagvullende activiteit: het
symposium. Ditmaal stond het symposium
in het teken van robots. Er waren diverse
sprekers van onder andere de ESA en
Philips,
tevens
waren
er
enkele
professoren aanwezig waaronder van
Amerongen en Stramigioli. Het was
verrassend hoe divers de praatjes waren
over het onderwerp, iedere spreker ging
een andere kant op dan zijn voorgangers.
Al met al een meer dan geslaagde dag!

Redactie: TomL, BramN, DaanS, MaaikeE, FritsP, en RoelfinaV Gastredactie: MartinT, RolandME, JeroenV
E-SUN: sunmembers@scintilla.utwente.nl
datum: vrijdag 6 juni 2008
nr: 17 jaargang: 20

