Redactioneel
Welkom
en
gefeliciteerd!
Gefeliciteerd? Ja, Scintilla is jarig en
zoals je ziet wordt het gevierd. Ook
de UT is jarig, en viert dat met wat
activiteiten op de campus. Natuurlijk
feliciteren
we
de
kersverse
eerstejaars met het overleven van
hun allereerste week als student en
hun wiskundetoets. En de rest?
Gefeliciteerd met het nieuwe jaar!
Nog een speciale felicitatie gaat uit
naar MichelF, die vanmiddag is
gepromoveerd. Proost allemaal!

Agenda
13 sep Pauze ALV en EWI Pubquiz
20 sep Lunchlezing Studiereis en
Shock Hobbyavond
27 sep Wissel ALV
28 sep Constitutieborrel
4 okt (Mis)BakselEetAvond
6 okt Koningen voor Masters
13 okt EEFBA
16 nov Symposium "Modern Warfare"
01 dec Scinterklaasavond

Van het bestuur
Beste leden van de jarige
vereniging Scintilla,
Scintilla is vandaag 46 jaar
geworden en dat is een hele boel.
Als ik dat alleen al vergelijk met mijn
eigen leeftijd dan moet ik wel tot de
conclusie komen dat Scintilla een
veel rijkere geschiedenis heeft. We
bieden iedereen die dit leest een
gelukkig
en
heugelijk
nieuw
collegejaar toe. Het is natuurlijk op 5
september jongstleden officieel
geopend bij de Opening van het
Academisch jaar. Hierbij waren,
zoals dat verwacht wordt, onze
kandidaatsbestuurders
aanwezig.
Net zoals wij vorig jaar begonnen,
gaat het nu voor hen beginnen. De

afgelopen studiereis wordt 13
september afgesloten en de nieuwe
studiereis (SPOCK2) staat alweer
voor de deur. We zijn blij dat de
informele
sfeer
van
de
studiereisuitzuip van het voorjaar
zoveel effect heeft gehad en nu een
mooie commissie aan het werk
heeft gezet. De satelliet-werkgroep
is deze week aan het werk gegaan
en ook de shock heeft de eerste
knutselavond op het programma
staan (20 september).
Ik gun Scintilla hierbij nog een fijne
dies en daarbij proosten we op een
mooie toekomst voor onze geliefde
vereniging met de woorden:
Op de koningin, op Scintilla!
Uw secretaris,
Leon Schenk

Recept van de Tweek
Scintilla is jarig, dus deze tweek
gebak.
Muffins (~15 stuks)
Ingrediënten:
150g
zachte
boter/margarine, 150g suiker, 3
eieren, 150 zelfrijzend bakmeel,
mespuntje zout, vulling naar keuze
Bereiding: Verwarm je oven voor op
175ºC/gasstand 3. Meng de boter
en de suiker met de mixer tot een
zalfachtige substantie. Mix er een
voor een de eieren doorheen. Meng
vervolgens met een spatel het meel
en zout door het beslag. Schep nu
eventuele vulling erdoor, zoals
stukjes fruit (kersen), chocolade,
rozijntjes, of een combinatie. Doe
vervolgens steeds twee eetlepels
beslag in een muffinvormpje. Laat
ze in ongeveer 25 minuten in het
midden van de oven bakken. Als je
er een prikker in steekt en die er
schoon uitkomt, mag je ze uit de
oven halen. Eet smakelijk en
vergeet niet uit te delen!

Lieve Sunny
Op zo'n dag als vandaag valt het
toch wel weer op, vroeger was alles
beter. Geen langstudeerboetes, de
Tombe, meer VriMiBo's, meer
jaargenoten op borrels, niets van
die nieuwerwetse dingen als
taartbak- en spelletjesavonden.
Geef mij maar de goede oude tijd.
Langstudeerder
Lieve langstudeerder,
Je naam zegt het al, je bent hier al
erg lang. Geen wonder dat je
minder jaargenoten op Borrels
tegenkomt. De Tombe is niet meer,
AbScint is niet hetzelfde maar het
gaat toch om de mensen met wie je
bent. Gelukkig zijn jongerejaars ook
prima gezelschap, en dat uit zich in
nieuwerwetse
dingen
zoals
taartbakavonden waar je gewoon
gratis veel taart kan eten! Net als
vandaag dus eigenlijk, maar met
wat meer.. kwaliteitsverschil. En ook
aan oude lullen zoals jij is er
gedacht met nieuwerwetse dingen,
want er is een heuse de Koninck
filmavond speciaal voor Masters.
Geniet van je studietijd nu het nog
kan en stop met het gemopper!
Liefs Sunny

Puuzel
Vandaag gratis bier! Dus is de
puuzel wat zinloos. Daarom wat
flauwe
doch
wetenschappelijk
verantwoorde grappen.
A photon checks into a flight. When
the clerk asks if he needs to check
any luggage, he answers "No
thanks, I'm travelling light."
A neutron walks into a bar and
orders a beer. When he wants to
pay, the bartender says "For you, no
charge."
Two atoms are walking along a road
when they accidently bump into

het goede doel. Sinds wanneer ben mannen meer seks willen en zich
dus meer voortplanten, is het nut
je zelf geen goed doel?
- Een 8-jarige black-and-tan- van het vrouwelijk orgamse nog
coonhound genaamd Harbor staat steeds onduidelijk. Vrouwen komen
in het Guinness Book of Records namelijk vaker klaar door clitorale
omdat zijn oren de langste zijn bij stimulatie dan door penetratie. Het
onderzoek
heeft
een levende hond. Zijn ene oor mat Australische
inishe
34,2 cm, de andere 34,9 cm. Zou hij aangetoond dat het vrouwelijk
Jaja, op deze mooie dag mogen we
orgasme niet evolutionair niet
goed luisteren met die oren?
niet alleen de verjaardag van onze
- In Zweden zat een dronken verwant is aan het mannelijk
vereniging vieren, maar ook de
vrouwtjeseland vast in een boom. orgasme. Klinkt als een onderzoek
promotie van Michel Franken! Om
Ze had teveel rottende appels waar veel ELers graag bij wilden
iedereen even te laten zien wie dat
gegeten. Politie en brandweer helpen.
ook al weer was, hier een foto!
hebben geholpen het dier te
Mocht je nog een
bevrijden. Klinkt bijna als Jet met
opdracht bij hem in
teveel tequila.
moeten leveren, te laat!
Studievereniging Scintilla probeert
- Vandaag kan je echt goud vinden
Vanaf nu begint voor het
iedere 1-2 jaar een studiereis te
in het Amsterdamse Vondelpark.
echte
burgerleven.
organiseren. Sinds vorig jaar
Een schrijver heeft ter promotie van
Eindelijk echt werk en
gebeurt dit op een nieuwe manier:
zijn nieuwe boek tien goudklompjes
wat normalere uren…
een studieproject. Dit houdt in dat
verstopt die te vinden zijn met een
Dus Michel, succes als burger! En
alle deelnemers meewerken aan het
smartphone app. Kan hij niet beter
hopelijk kun je nu eindelijk afscheid
organiseren van de reis. Hierdoor is
dat goud verkopen in plaats van een
nemen van het studenten leven, vijf
een leuke reis in no time neer te
boek?
jaar rekken was wel genoeg!
zetten. Dit jaar zal de studiereis
- Op de Filipijnen is een
weer volgens dit concept plaats
zoutwaterkrokodil gevangen van
gaan vinden. Alleen de locatie en
1075kg. Het beest is 6.4m lang.
het tijdstip staan al vast, de rest
- In België is een man opgepakt die Extra castmember voor het vervolg
bepalen de deelnemers. Waar de
zich
uitgaf
voor
stagiair- op Mega Shark vs. Giant Octopus?
reis heen gaat is nog een
treinbestuurder. Hij had drie keer - - Australische onderzoekers hebben
verrassing,
maar
tijdens
de
gedaan
naar
het
onder
begeleiding
een onderzoek
animolunch eten we Chinese
passagierstrein bestuurd. Eerder vrouwelijk orgasme. In tegenstelling
snacks. De reis zal plaatsvinden in
was de man al opgepakt omdat hij tot de functie van het mannelijk
zomer 2012.
taarten verkocht, zogenaamd voor orgamse, dat ervoor zorgt dat
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eachother. "I'm really sorry!" the first
atom exclaims."Are you all right?" "
Actually, no," the second atom
replies."I lost an electron." "Oh, no!
Are you sure?" "I'm positive!"
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