Redactioneel
Dik hè? Lang hè? En dat terwijl je dacht,
dat je deze week toch echt uitgestudeerd
was. Even een weekend geen boeken en
lange lappen tekst meer... Sta je hier nu
toch even raar te kijken, hier in 't GIND.
Alsnog een boek in de handen gedrukt
gekregen! Maar wees gerust, het is het
Jaarboek
der
E.T.S.V.
Scintilla
2006/2007. Wellicht ietwat verlaat, maar
des te interessanter om weer terug te
lezen!
In het weekend dan weliswaar, met een
wijntje erbij, voor het haardvuur. Voor nu
en voor jou hebben we de SUN! Met een
koud biertje, onder fel wit 'bright light'. Een
beetje een typische SUN weliswaar, alsof
hij gesponsord wordt, gezien de vele
advertenties. Gelukkig is er wel een
Puuzel, of toch niet?! Gelukkig weet onze
nieuwe dependance wel een serieus
artikel te produceren, over bier.
Hoe dan ook, de vrijdagmiddag, ... avond, moeten we met zijn allen hier toch
wel door kunnen komen. Wellicht dat het
met de eerste tentamenweek allemaal wat
moeilijker ging, succes dan met de
tweede! Ook trouwens als het tot nu toe
wel goed ging! In beide gevallen, vergeet
niet op het succes te proosten, of de
nederlaag
te
verzuipen
op
de
Lammetjesborrel!

Agenda
4 apr Jaarboek presentatie borrel
10 apr Lammetjes Borrel
12 apr Ouderdag
15 apr Wissel-ALV
16 apr Constitutieborrel
21 apr KIVI NIRIA workshop
24 apr Lezing Accenture
8 mei Electrip
13 mei Excursie Twentsche Kabel Fabriek
15 mei (M)BEA

Van het Bestuur
Wissel-ALV
Dinsdag 15 April is er weer een WisselALV. Tijdens deze ALV zal het 77ste
bestuur plaatsmaken voor het ietwat
kleinere 78ste bestuur. De wissel-ALV zal

plaatsvinden in bunkerzaal 1224 in de
Hogekamp. Aansluitend aan deze ALV zal
er een borrel plaatsvinden in de Tombe.
Commissieboekje
Het nieuwe commissieboekje begint al
vorm te krijgen. Het bestuur is nog druk
bezig met het alle stukjes te plaatsen en
in de juiste vorm te gieten. De prognose is
nog steeds dat we de boekjes komend
collegejaar kunnen uitdelen.

Puuzel
1+1=??
De winnaar van deze Puuzel wint een
meter bier, maar aangezien deze toch al
gratis waren is er nog een prijs. De
winnaar krijgt in de volgende SUN 50
woorden tot zijn beschikking die naar
eigen inzicht mogen worden gebruikt.

Audioapparatuur
De audioapparatuur voor het 't Gind is
aangekomen. Binnenkort zal alles netjes
worden opgehangen en aangesloten,
zodat jullie tijdens de VriMiBo's en andere
borrels kunnen genieten van fantastisch
geluid.
Muurvulling
Vanaf vanmiddag hangen de ereleden en
de koninklijke erkenning weer aan de
muur in de BK. Tevens kan het bestuur
tijdens de vergaderingen weer fatsoenlijk
op de klok kijken en op tijd er een biertje
bij pakken.
Kouwe Maandag
Aankomende maandag is de verwarming
uit in de Zilverling, dus als je toch gezellig
langs wilt komen moet je niet vergeten je
sjaal en wanten mee te nemen!
Tentames
Het bestuur wenst al haar leden nog veel
succes met de overige tentamens

Sunna
Gezocht: Windows Movie Maker expert
voor het CTRL-C, CTRL-V'n van enkele
TLTZEIDL fragmenten gelardeerd met
knipsels uit het Scintilla jaarboek
"Doorgeslagen". Sunna the Movie zal
eindigen met een suggestief shot van een
half leeg Heineken glas in 't GIND!
Geïnteresseerd? Neem dan een pruik en
contact
op
met
mooiblond_23@levenlek.nl.

Sorcery, magic,
possession, intoxication
Terwijl u allen heerlijk ziet te genieten van
een goudgele rakker, zit ik enkele
honderden kilometers verder weg en een
uurtje eerder naar alle waarschijnlijkheid
te genieten van een amber kleurige
rakker. Het is deze week namelijk het ALE
festival, wat inhoud dat er momenteel 50
Ales geschonken worden. En natuurlijk
deel ik graag mijn Ale met u, nou ja mijn
opgedane kennis dan. ALE voor de niet
bierfanaten onder ons is een bier waarbij
naast de gekiemde gerst (maut) ook
geroosterde gerst wordt toegevoegd.
Daarnaast onderscheidt Ale zich in het feit
dat het bovengistend bier is in
tegenstelling tot pils wat ondergistend is
en hier aangeduid onder de naam lager.
Ale wordt voornamelijk in het Verenigd
Koninkrijk gedronken, en de naam komt
van het oude Engelse 'elou', wat inhoud
dat met heksenwerk op magische wijze
een pint in je bezit kan raken welke u in
een roes zult brengen. Natuurlijk is dit
even grondig onderzocht. En inderdaad bij
een bezoek aan de pub wist de barman
enkele van de vijftig ales omhoog te
pompen welke ik gretig in bezit nam en
idd een roesje wisten op te wekken.

Conclusie: de heks is vervangen door de
barman en de magische kracht door de
pomp, maar als je het in bezit krijgt volgt
de roes nog steeds! Cheers Mate!
NB: Na enkele Ales wil de gemiddelde
hooligan de scintilninjas wel helpen.

Recept
Ingrediënten:* 2 struiken witlof * 6 plakken
bladerdeeg (diepvries), ontdooid
* 1
eetlepel olijfolie * 125 ml crème fraîche
* 6 ansjovisfilets, gehalveerd
* 1 bol
mozzarella (kaas), in plakjes
* 2
eetlepels geraspte pittige kaas (bijv. grana
padano)
* 5 eetlepels balsamicoazijn
Bereiden: Verwarm de oven voor op 225
ºC. Verwijder de uiteinden van de struiken
witlof en snijd de struiken in de lengte in
vieren. Leg de plakken bladerdeeg in een
rechthoek op de ingevette bakplaat. Druk
de naden van het deeg goed tegen elkaar
aan. Vouw de randen van het deeg 1
centimeter naar binnen en druk ze aan.
Bestrijk de randen met olie. Bestrijk de
deegbodem met crème fraîche, maar laat
de
randen
vrij.
Verdeel
er
de
ansjovisfilets, witlof, mozzarella en
geraspte kaas over. Bak de witloftaart in
15-20 minuten in het midden van de oven
goudbruin en gaar. Verwarm in een kleine
pan de balsamicoazijn op middelhoog
vuur en laat hem 5 minuten inkoken, tot hij
de dikte van siroop heeft. Haal de

witloftaart uit de oven en druppel er de
balsamicosiroop over. Breng op smaak
met (versgemalen) peper.

Trouwende peuters
Nou had ik het zo goed gepland. Ik zou
een ticket boeken naar Arkansas om daar
te trouwen met de vrouw van mijn
dromen. En nu hebben ze hier dan toch
een stokje voor gestoken. Iedereen zegt
altijd tegen me dat ik me gedraag als een
kleuter van 6, dus iets zegt mij dat ik
daarmee de leeftijdsgrens van de nu
gestelde 17 jaar toch niet ga halen. Moet
ik toch maar een ander plan bedenken de
komende tijd...

Gezocht
Zoek je een open en vaste relatie, waarbij
je wel op vrijdagmiddag een biertje mag
drinken en niet voor het eten thuis hoeft te
zijn? Waarin jij bepaalt wat er gebeurt en
wat er verandert en jij lekker je ding kan
doen. Zonder serieuze gesprekken en
romantische verwachtingen. Waar je niet
hoeft te luisteren en lekker je eigen zin
door kunt drukken. Met de vrijheid om
eens 'buiten de deur te eten'. Waarbij je
gewoon jezelf mag blijven, mits je creatief
genoeg bent... Is dit wat je zoekt? Neem
dan contact op met Sunny's vriendjes op
sunmembers@scintilla.utwente.nl.

Lieve Sunny
Als echte eigenwijze codekloppers,
dachten we dat we wel voor wat muziek
konden zorgen in 't GIND. Echter nu de
dozen met apparatuur naast de bar staan,
begint het allemaal wel een beetje te
duizelen. Geen UTP stekkers, draadjes
met kleuren of combinaties van getallen
en Griekse letters te bekennen. Ik weet
het allemaal niet meer! Op één ding na,
als ik niet goed doe, dan gaat 3000 euro
naar de pleuris. Wat nu?
Beste soldeerkiddy
Naast techniek kennen we ook onze
spreekwoorden: Schoenmaker blijf bij je
leest. Gelukkig kunnen e beiden
analytisch denken en heben we een groot
probleemoplossend vermogen. Begin bij
het begin, neem de eerste stap en drink
gezellig een biertje mee op de Scintilla
VriMiBo. Surf daarna, of liever de
volgende
dag
naar:
http://gathering.tweakers.net/forum/list_m
essages/739106#spkverst
Succes!

Sunny Says
Beter 1 Jaarboek in de hand, dan 4 roze
badjassen...
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