Redactioneel

Lieve Sunny

Het sneeuwt! De winter is lekker toch nog
niet voorbij, schaatsen dus nog niet naar
zolder, sledes lekker bij de voordeur laten
staan... Wie weet wordt het toch nog een
Elfstedentocht dit jaar!

Afgelopen
woensdag
waren
de
gemeenteraadsverkiezingen en als een
actief burger had ik mij op de lijst laten
zetten als kandidaat. Nu ben ik alleen bang
dat op plek 9 staan, toch niet heeft gezorgd
dat ik in de gemeenteraad kom. Wat moet
ik nu met mijn tijd gaan doen, want ik had
me zo verheugd op al die vergaderingen
elke week.

Maar nu het echte nieuws, PVV wint terein,
PvdA verliest bijna overal en D66 doet het
aardig
en
dan
vooral
in
de
studentensteden. #dagnes was bijna een
trending topic gisteren op Twitter en de
plannen om Almere te omheinen vorderen
gestaag. Heel Nederland houdt zich nu
bezig met de verkiezingen. De vraag is
alleen of het de goede verkiezingen zijn
waar men zich druk om heeft gemaakt.
Afgelopen week ging het eigenlijk alleen
maar over de val van het kabinet, terwijl het
over de gemeenteraadsverkiezingen had
moeten gaan. Zo zorgen ze er natuurlijk
wel weer voor dat er wat mensen kunnen
afstuderen op de invloed van de landelijke
partijen op de lokale verkiezingen, maar of
je er nu gelukkig mee moet zijn...
En dan kwamen deze week de Olympische
sporters ook nog eens terug uit Vancouver.
Sommigen met een behoorlijke kater, maar
toch zijn we niet minder trots op ze.
Zo is er dus meer dan genoeg gebeurd in
de wereld om ook deze tweek weer een
SUN voor jullie te vullen. Puuzel ze, drink
er nog een biertje bij en zing uit volle borst
mee met het VriMiBo-lied (Tappers jullie
zetten Domino toch wel lekker vaak op
vandaag!).
Tot de volgende Tweek!

Agenda
ma 08 mrt 20:00, LaTeX-cursus Gevorderden, Scintilla Kamer
wo 10 mrt 19:30, Microcontroller Cursus
Deel 2, West-Zaal Zilverling
do 11 mrt 21:00, Poker- en klaverjastoernooi, Waaier Kantine
wo 17 mrt 19:30, Microcontroller Cursus
Deel 3 , West-Zaal Zilverling
di 23 mrt 20:00, ALV, CI T100
do 25 mrt 16:00, SOT knutselavond, SK
ma 29 mrt 15:45, Uitreiking
OnderwijsPrijs Elektrotechniek
vr 09 apr 16:00, VriMiBo Abscint
za 24 apr 15:10, Batavierenrace,
Nijmegen-Enschede

Een semi-teleurgestelde kandidaat
Beste kandidaat,
Niet getreurd, je bent nog jong. Over vier
jaar zijn er weer verkiezingen en mag je
weer meedoen. In de tussentijd zijn er
genoeg projecten waar je je mee bezig kan
houden op de UT, de mensen in de raad
hebben immers ook advies nodig vanuit de
"maatschappij". Drink er nu maar gewoon
een extra biertje op en ga dan vol goede
moed weer verder!
Liefs, Sunny

Van het bestuur
Scintilla is de afgelopen weken druk bezig
geweest met de diverse cursussen die
gegeven worden, de microcontroller-cursus
en de LaTeX-cursus. Beiden worden zeer
goed bezocht, en er mag dus gesproken
worden van een groot succes. Hulde ook
aan de organisaties: SjorsH, TomV en
HarmenD! Verder hebben de SK en BK
een grote schoonmaakbeurt doorstaan,
wordt er druk voorbereid voor de ALV op
23 maart en is de inschrijving voor de
Batavierenrace weer geopend. Heb je zin
om mee te lopen voor Scintilla, ga dan naar
de website en meld je aan! Voor nu
namens het 80e bestuur een fijn weekend
gewenst.
Op de Koningin, op Scintilla!

VriMiBoLied
Op de wijs van Clouseau - Domino
't is niet zo lang geleden
Maar 't lijkt een ver verleden
Er was een VriMiBo
Of leek dat maar zo?
We hingen aan de togen
over de bar gebogen
Men dronk daar geen Bordeaux
wel Grolschjes enzo
Bij 't vallen van de avond
mijn dorst nog altijd lavend
had ik hem goed geraakt
En ze hadden goed gesmaakt

We zijn nog lang gebleven
het leek een mensenleven
Er was een VriMiBo
Een VriMiBo of zo
Men sprak van lekkernijen
van verre brouwerijen
Van gerstemout en hop
het hield maar niet op
Verhalen die verbazen
het klinken van de glazen
wat was het een festijn
het kon de bierbril zijn
Dan klonk de laatste ronde
we werden weggezonden.
We namen er nog een,
en gingen daarna heen
't Was hard om te verduren
Maar 'k ging door heter vuren
Er was een VriMiBo,
VriMiBo of zo...
En dan de and're morgen,
de brakheid en de zorgen.
Ik drink echt nooit meer bier,
ga niet meer aan de zwier!
Toch kan een week hard werken
je dorst wel weer versterken...
Er klinkt gezelligheid
't is vier uur, hoogste tijd!
Ze zeggen dat ik taai ben
Dat ik behoorlijk saai ben
Het lijkt alleen maar zo
Kom maar naar de VriMiBo
Je moet er wel om geven,
dan kom je echt tot leven
Daar op de VriMiBo
VriMiBo of zo
Zo'n borrel die beleef je,
je zorgen die vergeet je,
Het is weer VriMiBo,
VriMiBo of zo...

Sunny Says
Maart zo zoet, heeft nog wel eens een witte
hoed.
Zelfs aprilletje zoet heeft nog wel eens een
witte hoed.
Wil maart reeds donder, dan is sneeuw in
mei geen wonder.

Opmerkelijk
- De Engelse National Health Service
(NHS) raadt scholieren aan om minimaal 1
orgasme per dag te hebben. Uit de flyer
waarmee de NHS aandacht vraagt voor de
leuke kant van seks: "An orgasm a day,
keeps the doctor away!"
- Dikkere friet maakt dunner volgens de
Britse voedsel- en warenautoriteit FSA.

- Veel Duitse overheden weten niet hoe ze
de reparaties van de door de harde winter
beschadigde straten en wegen moeten
betalen. Het dorp Niederzimmern heeft er
iets op gevonden: de gemeente in
deelstaat Thüringen verkoopt de gaten in
het wegdek.
- Een kind heeft in februari in de
verkeerstoren van het Amerikaanse
vliegveld John F. Kennedy in New York,
een van de drukste vliegvelden van de
Verenigde Staten, piloten aanwijzingen
gegeven.
Japanse
luchtvaartmaatschappijen
hebben behalve van de crisis ook last van
fetisjistische belangstelling voor stewardess
uniformen.
Een
uniform
van
de
maatschappij
ANA
is
op
internet
aangeboden voor meer dan 4000 euro.

Puuzel
Op de planeet Gnirica groeit de bijzondere
kubusplant (cubus vulgaris gniricae), zie de
afbeelding
rechts.
Op
de
perfect
kubusvormige bloem van deze plant leeft
het
kubusbeestje
(ambulator
cubigniricae).
Dit
beestje
wordt
onderaan de bloem
geboren (punt A), en
zijn hele leven loopt
het beestje langs de
zijden
van
de
kubusvormige
bloem. Hij loopt
telkens een hele
zijde in één jaar, en
aangekomen in een

hoekpunt kiest hij willekeurig een nieuwe
richting (hij kan dus ook weer teruglopen).
Zodra het kubusbeestje de top van de
kubusvormige bloem bereikt (punt B), sterft
hij. Kubusbeestjes worden dus minimaal
drie jaar oud.

Maak intussen de rookworst klaar volgens
de aanwijzingen op de verpakking. Giet de
aardappels en groenten af en stamp ze fijn.
Breng de stamppot op smaak met peper en
zout.

kubusbeestje

Snijd de rookworst in plakjes. Schep de
stamppot op borden en leg de rookworst of
het andere vlees erbij.

Het eerste juiste antwoord ingeleverd bij de
tapper of een SUN-member levert weer
een gratis meter bier op.

Tip: Serveer bij de stamppot een lekkere
jus. Een beetje appelmoes erbij doet het
ook goed.

Recept van de Tweek

Van een Grafieklid

Hoe oud
gemiddeld?

wordt

een

Iedereen dacht van het
winterse weer af te zijn,
maar nee hoor de winter
heeft nog zijn laatste
stuiptrekkingen! Dus is het
weer tijd voor: Hutspot!

Ingrediënten:

(voor 4
personen), 1,5 kg kruimige
aardappels, 1 kg wortel,
500 gram ui, 2 blokjes
runderbouillon,
Gehaktballen,
gebraden
worst, speklapje of een
rookworst

Bereidingswijze:
Schil de aardappels en
snijd ze in stukken. Pel de
uien en snijd ze in ringen,
schil de wortel en snijd
deze in kleine stukjes.
Kook de aardappels, de
wortel en de ui met de
bouillonblokjes in ca. 25
min. gaar.
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