Redactioneel
De decembermaand staat nu echt voor de
deur. Volgende week wordt er overal
Sinterklaas gevierd, we hebben zelfs gehoord
dat hij 't Gind aan zal doen donderdag.
Allemaal braaf zijn dus deze laatste week,
anders geen STORES kadootjes. Verder
wordt de maand bij iedereen volgepland met
etentjes,
borrels,
lunches
en
afstudeerpraatjes. Zo ook bij Sunny en dat is
dan ook de reden dat er hierna waarschijnlijk
nog maar 1 SUN uit gaan komen in dit
kalenderjaar.
Helaas was er afgelopen tweek ook minder
nieuws: Aanslagen in India waarbij veel
mensen het leven lieten, verkeersongelukken
door de sneeuwval van afgelopen weekend en
er worden twee vliegvelden in Bangkok bezet
door protestanten. Weer een tweek met volle
kranten en lange nieuwsuitzendingen waar
Sunny niet altijd alles van heeft meegekregen.
Ondanks alle narigheid gaat ook de orde van
de dag gewoon verder. Zo vind je in deze SUN
weer een puuzel waarmee een meter bier
(deze week dus het dubbele waard!) te winnen
is en een lekker recept voor tijdens de
feestdagen. Uiteraard is er ook weer een Lieve
Sunny en wat opmerkelijk nieuws van de
afgelopen tweek. Niet vergeten op deze
"Liefdadigheidsborrel" ruimschoots te drinken
en daarom vanaf hier een dubbele proost!!

Agenda
28 nov VriMiBo
03 dec Excursie Siemens
04 dec Lunchlezing Deerns
04 dec Scinterklaasborrel
18 dec Scala's Kerstdiner
19 dec VriMiBo
08 jan 55e Cantus Scintillae

Van het Bestuur
Scintilla heeft een paar drukke weken achter
de rug. Zo was er vorige week een ALV over
met name de financiële afwikkeling van het
79e
bestuur.
Gelukkig
verliep
alles
voorspoedig en was de ALV al na anderhalf
uur afgelopen. S.M.S. is ondertussen al twee
weken in werking gesteld en als het goed is
hebben jullie gister allemaal een SMS'je gehad
over deze borrel! Het bestuur spoort jullie aan
vooral nog een biertje te drinken voor het
goede doel.

Zelf zijn we op dit moment voor een deel
aanwezig op de Dies Natalis om daar ons
gezicht te vertonen.
Volgende week begint weer een spannende
tijd voor de docenten. Vanaf dan kan er
namelijk
gestemd
worden
voor
de
onderwijsprijs elektrotechniek! Meer informatie
is vanaf maandag te vinden op de site. Nu we
het toch over onderwijs hebben; er is een
initiatief onstaan vanuit UT-studenten om een
petitie te starten tegen de nieuwe harde knip
van minister Plasterk. Ben jij hier ook tegen?
Laat
je
stem
dan
horen
op
www.zegneetegendehardeknip.nl!
Afgelopen week is het bestuur bezig geweest
met van alles en nog wat. Zo is er gepraat over
wat te doen met CreaTe, wordt het Scintilla
Archief waarschijnlijk uitbesteed en is er een
bestuursbeleidsvergadering gehouden. Tevens
zijn
er
nieuwe,
kleinere
vlaggen
binnengekomen van een handzamer formaat
dan de hele grote vlag. Verder is er op 8
januari een cantus waar alvast voor
ingeschreven kan worden in de SK!

Pittige Tijden
"Wat is het bier toch duur! Slaat de
kredietcrisis hier nu ook al toe?", zul je
waarschijnlijk denken (uitgaande van een
gemiddelde SUN-lezer, die na binnen-komst in
't Gind 1) vraagt wie van zijn vrienden er nog
wil wat drinken, 2) dit, inclusief bier voor
zichzelf, besteld aan de bar, 3) betaalt, 4) het
bier uitdeelt en 5) de SUN gaat lezen). Maar
van een crisis is hier gelukkig geen sprake,
volgende week heeft het bier weer zijn normale
prijs, maar vandaag staat de borrel in het
teken van "de week van Maatschappelijk
Verantwoord Studeren". Centraal staat een
student (Lieke van Gorp) die vrijwilligerswerk
gaat doen in het buitenland. Er wordt geld
ingezameld, zodat de student iets concreets
kan aanschaffen voor de stageorganisatie. Het
goede doel omschrijft ze zelf als volgt: "De
stage die ik ga doen is in een
rehabilitatiecentrum in Oekraine, nabij de stad
Donetsk. In dit rehabilitatiecentrum wonen
ongeveer tien kinderen, die voorheen op straat
leefden door allerlei problemen. In dit huis
wordt hun alles geleerd wat ze nodig hebben
om op eigen benen te kunnen staan. Een
belangrijke focus ligt hierbij op het geven van
een gevoel van eigenwaarde, ze het gevoel
geven dat ze gewaardeerd worden en dat ze
belangrijk zijn voor hun samenleving. Mijn
plaats in het rehabilitatiecentrum is tussen de
kinderen, waar ik acht weken met ze zal
samenleven.

Het geld dat opgehaald zal worden in deze
week, zal daar goed van pas komen! Het zal
bijdragen aan een betere toekomst voor deze
kinderen en voor de kinderen die in de
toekomst opgenomen zullen worden in het
rehabilitatiecentrum." Dus, allemaal lekker
doordrinken vanmiddag! En mocht je morgen
een kater hebben, dan moet je maar denken,
het was voor een goed doel!

Opmerkelijk
Een inwoner van het Groningse Hellum mag
van burgemeester Cees Verstegen van
Slochteren, waar het dorp onder valt, het
komende halfjaar geen bezoek meer
ontvangen. Volgens de burgemeester is de
man zelf niet in staat zijn bezoek te weren en
is daarom tot deze maatregel besloten.
Mark Cavendish is er sinds kort achter dat een
topwielrenner niet ook automatisch uitblinkt bij
het snowboarden. De sprinter van Team
Columbia raakte geblesseerd toen hij een spel
op de Nintendo Wii speelde en van het bord
afviel.
Een Iraanse man gaat ondervinden dat 'oog
om oog, tand om tand' nog een springlevend
begrip is in zijn land. Een rechtbank
veroordeelde de 27-jarige tot blindheid omdat
hij een vrouw dezelfde handicap bezorgde.
Een dierentuin in het noorden van Japan dacht
dat zij in juni een mannelijke ijsbeer succesvol
aan een vrouwtje gekoppeld had. De nieuwe
telg liet maar op zich wachten, omdat de
dierentuin zich in het geslacht van een van de
ijsberen had vergist.

Oeps, vergeten...
... dat zullen veel mensen in elk geval denken
als ze terugdenken aan het formuliertje van de
waterschapsverkiezingen.
Vandaag
werd
bekend dat er wel een opkomst van 15% is
behaald bij de afgelopen waterschapsverkiezingen. Veel slechter kan het haast niet
zou je zeggen.

Puuzel
Voor de echte gierigaards is er ook op deze
liefdadigheids-VriMiBo is er een meter bier te
winnen door als eerste het juiste antwoord te
hebben op de volgende vraag. Wat moet er,
logischerwijs, op de stippellijn worden
ingevuld?
triangle - pentagon - square
square - hexagon - hexagon - square
pentagon - hexagon - hexagon - hexagon square - triangle
hexagon - octagon - octagon - octagon octagon - ..............

Recept van de Tweek
Aardappel gevuld met bacon
Ingrediënten: 4 middelgrote vastkokende
aardappelen met schil, Olijfolie, zeezout, 4
plakken gerookte doorregen bacon, 8 verse
salieblaadjes, 4 ansjovisfilets in olie, uitgelekt,
1 teentje Knoflook gepeld en in de lengte in
plakjes gesneden, 1 citroen
Bereiding: Verwarm de oven voor op 200
graden Celcius. Steek met een appelboor of
een gewoon aardappelschilmesje in je
aardappel en draai rond, alsof je een klokhuis
uit een appel wilt halen. Steek de appelboor
helemaal door de aardappel. Bewaar het stuk
aardappel wat je eruit haalt later als plug om
de aardappel weer docht te maken.

Prik de aardappel een paar keer in met een
vork en wrijf ze in met een beetje olijfolie en
zeezout. Maak de vulling voor de aardappel
klaar. Leg op iedere plak bacon 2 blaadjes
salie, een ansjovisfilet en een plakje knoflook.
Rasp er wat citroenschil over.
Rol de bacon op zodat je een worstje krijgt.
Stop in elke aardappel zo’n worstje. Maak je
geen zorgen als ze een beetje uitsteken. Snijd
de aardappelpluggen doormidden en stop ze
aan beide uiteinden van het gat in de
aardappelen, zodat de vulling op z’n plaats
blijft. De pluggen zullen uit de aardappel
steken, maar dat is prima. Leg de aardappelen
op een bakplaat en zet ze ongeveer een uur in
de voorverwarmde oven. Keer ze regelmatig
totdat ze krokant, goudbruin en gaar zijn.
Ook prima van te voren klaar te maken en
verpakt in aluminiumfolie aan de rand van de
BBQ of grilplaat weer mee laten opwarmen.

Beste A.A.,
Uit je relaas blijkt wel dat je waarschijnlijk
enigszins teleurgesteld bent over het feit dat je
minder bier voor de inhoud van je
portemonnee kan krijgen . Ja kan de situatie
ook anders benaderen, jij bent nu in staat om
eens iets voor iemand anders te doen!
Bovendien is er een hele gratis meter bier te
verdienen met het goede antwoord op de
Puuzel van deze week. Mocht je echt
ontwenningsverschijnselen krijgen, dan moet
je misschien eens contact opnemen met de
organisatie met dezelfde initialen als je
voorletters. En wat betreft de SMS service van
Scintilla, dit is alleen maar hulde voor de ruime
drinker, aangezien je nu wat vaker wordt
herinnerd aan je afspraken in 't Gind. Neem er
nu gewoon lekker een biertje op en geniet er
wat extra van!
Liefs, Sunny

Lieve Sunny
Een lievemewattes-borrel??? Wat moet ik daar
nou weer mee? Kan je dat eten? Oh er roept
iemand dat ik niet moet zeuren nu, maar dan
snap ik het nog steeds niet helemaal... ik dacht
dat ik als student juist in aanmerking moest
komen voor liefdadigheid aangezien wij rond
moeten komen van een schamele IBG-bijdrage
welke niet meergroeit met de inflatie. En dan
wordt je er ook nog over gespamd op je
telefoon per SMS, is dat allemaal niet wat
overdreven?

Sunny Says
Communicatie is vaak het grootste probleem
van de oplossing.
Speak the truth, but leave immediately after.
If life was fair, Elvis would be alive and all the
impersonators would be dead.
I know that there are people who do not love
their fellow man, and I hate people like that!

A.A. Noniem
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