Redactioneel
Zo alweer de tweede SUN op rij. Scintilla
is inmiddels verhuisd, maar de SUN komt
nog twee weken oud en vertrouwd uit in
de Tombe, wordt ook nog geproduceerd
en geprint in de Hogekamp. Deze week
weer de nodige input vanuit het bestuur.
En uiteraard de standaard rubrieken,
Lieve Sunny, Recept van de Tweek en de
Puuzel.
Met het nieuws doorwerken had Sunny
weer een drukke week. Zo willen de
politievakbonden nog meer geld, alleen
lijkt niemand zich ervan bewust waar dat
geld vandaan moet komen en zullen er
dus ook wel weer extra verhogingen van
de verkeersboetes tegenover staan. Ook
blijkt dat jongeren veel (illegale) porno
kijken, daar zou Rouvoet toch blij mee
moeten zijn zou je zeggen. Microsoft gaat
samenwerken met zijn concurrentie, ze
zijn vast de torenhoge boetes van Kroes
over hun monopolie in Europa zat aan het
worden. En als klap op vuurpijl komt TMF
voortaan ook met een hitlijst voor illegale
downloads, dus straks worden onze
muziekfavorieten ook opgenomen in de
hitlijsten. In elk geval veel leesplezier
weer deze SUN en proost en tot de
volgende tweek!

Agenda
26 feb Lezing Technolution
27 feb LaTeX-cursus - Beginners
28 feb Lezing ASML
29 feb VriMiBo (Tombe)
06 mrt Excursie Shell
08 mrt Uitje Index
12 mrt LaTeX-cursus - Gevorderden
19 mrt Excursie OTB Solar
26 mrt Lezing Siemens
24 apr Lezing Accenture

Van het Bestuur
Promobeleid
Om het promoten van activiteiten beter te
laten verlopen, heeft het bestuur een
draaiboek genoemd voor het promoten
van activiteiten. Hierbij worden posters,
collegepromo en de website behandeld.
Dit draaiboek wordt volgende week op de
wiki gezet en zal in de home-dir van
nieuwe actievelingen geplaatst worden.

Boeken
Zoals jullie wel gemerkt hebben was een
groot deel van de boeken het afgelopen
kwartiel niet op tijd te koop. In kwartiel 2
was 46% van de bestelde boeken op tijd
geleverd door onze leverancier en in
kwartiel 3 was 64% op tijd. Om aan te
geven dat het zo niet langer kan (in het
contract wordt een streven van 95%
genoemd) is er een afvaardiging van het
bestuur naar Utrecht gegaan om met de
leverancier te praten. Hierbij is duidelijk
gemaakt dat het voor kwartiel 4 weer
goed moet gaan, zoals het in het verleden
ook goed is gegaan. De leverancier heeft
verbetering beloofd. Mocht kwartiel 4 niet
naar tevredenheid gaan, dan stapt
Scintilla
over
naar
een
andere
boekenleverancier. Om een eventuele
overstap mogelijk te maken wordt er nu
contact opgenomen met mogelijke
alternatieve leveranciers. Excuses voor
het ongemak.
BinEx/SLC
De BinEx/SLC heeft een gezonde volle
planning voor de komende maanden,
kom eens langs in de SK om je in te
schrijven voor de aankomende excursies
en lezingen! Momenteel staan een lezing
van Technolution, een lezing van ASML,
een excursie naar Shell, een excursie
naar OTB Solar, een lezing van Siemens
en een lezing van Accenture op het
programma.

Lieve Sunny
S.O.S. S.O.S. S.O.S. S.O.S. S.O.S.
Eindelijk heb ik je kunnen bereiken, het
duurde even want al mijn connecties zijn
verdwenen. Tevens was het moeilijk om
energie te vinden om dit emailtje te
tikken, zelfs mijn backup energie 'war
verschwunden'. Ik voel me zo leeg en
koud van binnen. Ik mis de warmte en het
geluid van de apparatuur om me heen. Ik
mis mijn vrienden en vriendinnen,
Victoria, Paris, Yolanthe en alle anderen.
Het is alsof ik voor eeuwig opgesloten zit
en me niet meer kan openstellen voor
iedereen. Ik voel me verlaten en
achtergelaten in een enge, donkere en
lege kelder met om de hoek allemaal
enge ***. Lieve Sunny, wat moet ik nou
toch...
De SK

Lieve (oude) SK,
Ik snap je gevoelend heel goed. Het is dat
ik nog 2 keer kan genieten van een
uitgave in de Tombe, maar anders zou ik
het grootste deel van je gevoelens delen.
Misschien kan je aan het bestuur vragen
of ze een fax neer kunnen zetten, zodat je
nog een beetje contact met de
buitenwereld kan onderhouden. Of we
moeten je omtoveren in een koffiekamer
voor alle harde afstudeerders in de
Hogekamp. Wie weet willen alle oude
vriendjes vanmiddag nog wel even
langskomen nu er nog VriMiBo is in de
Tombe.
Liefs, Sunny

Puuzel
Wat is het kleinst mogelijke getal dat bij
deling door 2 een rest van 1 heeft, bij
deling door 3 een rest van 2, bij deling
door 4 een rest van 3, bij deling door 5
een rest van 4, bij deling door 6 een rest
van 5, bij deling door 7 een rest van 6, bij
deling door 8 een rest van 7, bij deling
door 9 een rest van 8 en bij deling door
10 een rest van 9?
Het eerste goede antwoord levert weer
een meter bier op!

Sex
Goed nieuws: zowel in ons eigen
kikkerlandje als in de VS wordt de
mensheid aangezet tot het bedrijven van
de liefde. In de VS is het een predikant
(Paul Wirth) die meent huwelijken te
moeten verstevigen door dagelijks van bil
te gaan. De echtparen moeten dit een
maand
volhouden.
Met
wie
de
amerikanen het moeten doen wordt niet
vermeld. In Nederland is het Andre
Rouvoet van de politieke tak van de EO
die mensen aanraadt vooral door te
fokken. Zelf gaf hij het goede voorbeeld
en zette hij in het verleden al 5
Rouvoetjes op de wereld. Nu is de beurt
aan het volk. Dit zou de oplossing zijn
tegen de vergrijzing. Tegen de tijd dat
deze geboortegolf geld gaat opleveren
voor de overheid, en zo de AOW kan
ophoesten, is Rouvoet net met pensioen:
mooie timing, Andre! Wanneer is er weer
een BMT-EL-trip naar de Index? (Red.: 8
maart)

Recept van de Tweek

Verhuizing

Brownies (Jamie Oliver)
Ingredients: 250g unsalted butter, 200g dark
chocolate (broken up), 80g cocoa powder
(sifted), 65g plain flour (sifted), 1 teaspoon
baking powder, 360g caster sugar, 4 large
eggs, optional: zest of 1 orange, 75g dried
sour cherries, 50g chopped nuts
Howto: Preheat your oven to 180°C/350°F/gas
4. Line a 25cm square baking tin with
greaseproof paper. In a large bowl over some
simmering water, melt the butter and the
chocolate and mix until smooth. Add the
cherries and nuts, if you’re using them, and
stir together. In a separate bowl, mix together
the cocoa powder, flour, baking powder and
sugar, then add this to the chocolate, cherry
and nut mixture. Stir together well. Beat the
eggs and mix in until you have a silky
consistency.
Pour your brownie mix into the baking tray,
and place in the oven for around 25 minutes.
You don’t want to overcook them so, unlike
cakes, you don’t want a skewer to come out all
clean. The brownies should be slightly springy
on the outside but still gooey in the middle.
Allow to cool in the tray, then carefully transfer
to a large chopping board and cut into chunky
squares. These make a fantastic dessert
served with a dollop of crème fraîche mixed
with some orange zest.

Na jaren van zwoegen en wachten is het
eindelijk zover: Scintilla is verhuisd! Dit
stukje wordt getikt in een gloednieuwe SK
in het gebouw Zilverling, kamer E204. De
verhuizing is door de inzet van vele
mensen goed verlopen, zowel de
STORES als Scintilla zijn volledig
operationeel.
Vorige week vrijdag is hard gewerkt aan
het inpakken van alle spullen uit de oude
SK en zaterdag is het SOT bezig geweest
met het aanleggen van elektra en netwerk
in de nieuwe SK. Toen maandag de
verhuizers aan het werk ging, schoot het
meteen lekker op en in de loop van
maandag
konden
de
eerste
bestuurswerkzaamheden al uitgevoerd
worden. De ICT-faciliteiten, die nu via een
nieuwe Utelscin vanuit het Teehuis
worden aangeboden, waren ook zeer
spoedig beschikbaar. Mede daardoor was
Scintilla vanaf dinsdag weer helemaal
bereikbaar en operabel. Ook de STORES
heeft de eerste verkopen al gehad. De
borrelruimte is bijna af, er moet nog aan
de afvoer geklust worden en de
contracten met Grolsch en Coca-Cola
moeten nog afgesloten worden. (Red.:
We hopen dan maar dat er geen
elektricien gestuurd wordt om de afvoer te
repareren zoals in de vorige SUN te lezen
was).

Sunny Says
I envy people who drink. At least they
have something to blame everything on.
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Gisteren bleek dat er ook nog geklust
moet worden aan de nieuwe SK, omdat
spontaan de stroom uitviel. Zowel bij
Scintilla als bij Inter-Actief, omdat beide
op één 16A groep zijn aangesloten.
Gelukkig worden volgende week twee
groepen per vereniging geïnstalleerd,
zodat dit in het vervolg niet meer
voorkomt.
Hierbij nodigt het bestuur jullie allemaal
uit om een keer een kijkje te komen
nemen in de nieuwe SK en een kopje
koffie te drinken. Er komen nog een nieuw
koffiezetapparaat en een nieuwe colaautomaat. En de mensen van onze
nieuwe buren zijn niet gevaarlijk, dus jullie
kunnen veilig bij ze gaan zitten op de
bank om gezellig te integreren! Voor de
nieuwe SK zijn we nog op zoek naar
iemand die van de grote vriezer een
koelkast kan maken, omdat een bevroren
Snickers vrijwel niet eetbaar is.

Laatste VriMiBo in de
Tombe op 29 Feb ’08!!
Volgende week de laatste VriMiBo van
Scintilla in de Tombe. Dus kom allemaal
langs in de Tombe vanaf 16:00 uur, dan
ligt er weer een nieuwe SUN en stroomt
het goudgele vocht weer uit de tap!!
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