Redactioneel
Het is een tijdje terug dat er een
officiële SUN is uitgekomen maar
nu de VriMiBo's eindelijk weer
fatsoenlijk ingepland zijn tot aan de
zomervakantie (elke 2e vrijdag van
de maand), moet het lukken om wat
regelmatiger uit te komen! Alvast
veel leesplezier met deze eerste
SUN van 2012 op vrijdag de 13e.
Pas op voor zwarte katten en loop
niet onder ladders door 

al het werk van de commissie
leden! De Vonk was nog nooit zo
dik als de vorige, Scala lijkt wel
hyper en er staan veel excursies op
de planning. Maar de grootste
verandering? De SUN heeft 100%
van alle VriMiBo’s nog een mooi
exemplaar voor ons gemaakt!
Daarvoor hulde!
Op de Koningin, op Scintilla!
Uw penningmeester,
Rowan de Vries

Agenda

Pyjamaparty

13 jan Pyjama Party - blijf lekker
slapen!
17 jan Shock Hobbyavond
18 jan Excursie TenneT - NorNed
27 jan Pauze ALV Afstudeermaanden
09 feb SCALA's poker- en
klaverjastoernooi
10 feb Scintilla VriMiBo
16 feb 70e Cantus Scintillae
21 feb FFFF ALV
23 feb Stellae Valentijnsborrel - gratis
Cocktail indien in dresscode!
23 feb Uitje Groningen
02 mrt Start SCALA Liftweekend
09 mrt Scintilla VriMiBo

(Omdat
dit
stukje
op
donderdagavond is geschreven, is
het geheel hypotetisch. - Red.)
Vandaag liggen er in de Abscint
matrassen. Er lopen gezien de
inschrijflijst ongeveer vier à vijf
mensen in pyjama rond. Nu is een
pyjama een prima kledingstuk om
een weekend in door te brengen,
maar om dat nu vast te doen op de
VriMiBo?
Zijn
deze
mensen
onderdeel van een of andere
moderne-kunstinstallatie? Doen ze
mee aan een medisch experiment?
Zijn ze aan het slaapwandelen?
Gelukkig niets van dat alles. Ze zijn
deelnemers aan de eerste Scintilla
Pyjamaparty! Vanavond, als jij weer
weg gaat, kruipen zij dicht tegen
elkaar om het niet al te koud te
krijgen en gaan ze spelletjes doen,
meer bier drinken en af en toe een
beetje slapen. Weltrusten alvast!

Van het Bestuur
Dit stukje is voor de verandering
eens geschreven door mij. Door alle
drukte van de afgelopen week en
het contrast met de vakantie zijn we
nu allemaal wel weer toe aan een
drankje. De wekelijkse toets van
NetWan is weer geweest en wordt
blijkbaar
steeds
moeilijker,
gecondoleerd sjaars! Verder staan
er gelukkig weer mooi dingen op de
agenda om al die narigheid te
vergeten. Dat geldt zeker niet alleen
voor de sjaars maar juist voor ons
allen. Daarnaast hebben dit jaar alle
commissies een record output door

Recept van de Tweek
Pittig Indisch rundvleesstoofpotje
Ingrediënten: 750g riblappen in
blokjes, 750g grofgesnipperde uien,
3 kruidnagels, 1 laurierblad, 2 rode
pepers (gewassen, in kleine stukjes.
Niet in je ogen wrijven na het
snijden!), 0,5 dl ketjap manis, 4
teentjes knoflook, in kleine stukjes,
3 el olie, 1 el ketoembar, 1 el
kerriepoeder, 2 el azijn, 1 el
donkere basterdsuiker, 1 el bloem,
1 bouillonblokje
Bak het rundvlees in de olie in
kleine porties snel bruin. Kruid het
vlees met wat zout en peper, haal
het uit de pan en leg het op een
bord. Bak vervolgens de uien en
knoflook in de pan en voeg hier later
de rode pepers, de bloem,
ketoembar en het kerriepoeder toe
en bak dit nog even door. Doe nu
ook het vlees er weer bij. Even goed
doorbakken. Dan mogen ook de
ketjap,
kruidnagels,
azijn,
basterdsuiker en laurier erbij en
zoveel (lauw!) water dat het vlees
net onderstaat. Verkruimel nu het
bouillonblokje erboven en laat dit
2,5 tot 3 uur stoven. Proef het af en
toe en beslis zelf of er nog extra
zout, peper, sambal of ketjap bij
moet. Eet smakelijk!

Lieve Sunny
Bij een nieuwjaarsborrel horen
oliebollen en gratis bier. Nu is het
gebrek aan oliebollen nog wel te
overzien
(dan
maar
geen
poedersuikergevecht), maar het feit
dat zelfs het bier niet gratis was is
toch wel erg jammer. Kan hier wat
aan gedaan worden?
Groetjes
Zes keer zes

Lieve zes keer zes,
Gratis bier, tja, soms is er te vaak
gratis bier, soms te weinig. Het is
jammer
dat
dit
bij
een
nieuwjaarsborrel dan weer mis gaat,
want zelfs de bezuinigende UT had
een gratis borrel, maar zie het
positief. Deze SUN bevat weer een
puuzel waar je gratis bier mee kan
verdienen. Als het bestuur niet voor
je zorgt, zal Sunny dat wel doen. Je
moet alleen wel even als eerste de
puuzel goed oplossen natuurlijk.
Liefs
Sunny

Puuzel
Zoals altijd geldt voor de puuzel dat
de persoon die het eerst met de
goede oplossing bij de lieve tappers
van de Borrel aankomt, recht heeft
op een hele meter gratis bier!
Een oude boer lag op sterven en
vroeg zijn twee zoons om bij hem te
komen. "Ik ga binnenkort dood en
maar een van jullie kan de boerderij
erven. Om dit op te lossen moet het
volgende gebeuren: Op de dag na
mijn begrafenis moeten jullie met je
paard een rondje rond de boerderij
rijden. Wiens paard als laatste
aankomt, krijgt de boerderij."

De broers konden hun oren niet
geloven.
Op de dag na de begrafenis
klommen de beide broers op hun
paard en bleven zitten. Geen van
beiden deed ook maar een poging
om weg te rijden. Dit hielden ze wel
een tijdje vol, maar op een gegeven
moment kregen ze honger. "We
hebben hulp nodig," zeiden ze
tegen elkaar. Ze liepen het dorp in
en klopten aan bij de oude wijze
vrouw. Deze luisterde naar hun
probleem en dacht een tijdje na.
Toen zei ze drie woorden, waarna
de broers het huisje uitstormden,
naar huis renden en de race reden.
Wat zei de oude wijze vrouw?

Ook op een ander front is er goed
nieuws. Met zo'n 1000 streepjes
verdeeld over alle niet-gratis borrels
is de begroting gehaald! Met zoveel
goed nieuws, is het duidelijk tijd
voor een proost: op de Borrel, door
de keel!

SUNmember nieuws
En om de SUN te besluiten met nog
meer goed nieuws, de oplettende
lezer kon het al in de colofon
spotten: Roelfina is getrouwd!
Gefeliciteerd!

Namens de Borrel
Vanuit de Borrel is er goed nieuws.
Na
een
vrij
lange
constipatieborrelloze
periode
eindelijk tijd voor een nieuwe
constipatieborrel! Dat betekent dat
het Borrelbestuur is gewisseld en
ook
daadwerkelijk
tijd
heeft
gevonden om een borrel te houden
om dit te vieren. Hou de Scintillaagenda in de gaten voor de
precieze datum en kom het
kersverse Borrelbestuur feliciteren!

Redactie: TomL, BramN, MaaikeE, RoelfinaZ en JetvD
E-SUN: sunmembers@scintilla.utwente.nl
Datum: vrijdag 13 januari 2012

En als allerlaatste gaan onze
felicitaties uit naar de SUNbaby
Joris, de zoon van Maaike en Tom,
die in november is geboren.

Nr: 2 Jaargang: 24

