Redactioneel

De vakantie is afgelopen en velen
hebben een fijne vakantie gehad.
Fijn kan het zijn om dat je bepaalde
mensen niet bent tegengekomen,
of juist wel. Maar fijn kan ook
zijn omdat je mooie plekken op de
wereld hebt verkend. Maar na een
hectische periode met een Kick In
(of voor de ouderen onder ons: de
Intro) en een bestuurswissel is het
al weer tijd voor een verjaardagsfeestje. Maar verjaardagen zijn ook
een mooi moment voor reflectie
(maar niet te veel, want dan kunnen
anderen zien dat je stiekum filmpjes
aan het maken bent met een ander
soort camera dan dat je zelf beweert)
naar waar we op dit moment zijn.
En het duidelijkste antwoord is:
Op de UT. Maar om te achterhalen
of dat een goede positie is gaat er
vandaag een groep Scintillianen naar
het land met de meeste inwoners ter
wereld (China dus) om de boel eens
goed te vergelijken. Eet het echt zo
handig met mes en vork, of kan je
met stokjes veel beter eten? Maar
ook of onze kennis van de wereld
van technologische ontwikkelingen
nog steeds op het gewenste niveau
is. Maar hopelijk doen de mensen
van LiÃ¡n XÃ¬ veel mooie ervaringen op achter “the Great Firewall
of China”. En voor de mensen die
de wereld rondom dcampus blijven
verkennen, hopen we op een mooi
jaar met mooie studieresultaten, fijne
borrels en meer leuke onzin... Maar
vandaag is het tijd voor een verfrissend pilsje (of een ander drankje als
je niet zo van de goudgele rakkers
bent) onder het genot van een stukje
taart.

Agenda

onze studievereniging. Natuurlijk
begint het jaar direkt goed met deze
7 september Vertrek Lian Xi
mooie dies. Verder staan er al weer
9 september - Dies Scintillae (Scinvele plannen klaar om dit jaar tot
tilla wordt 47)
een succes te maken. Maar goed,
18 september - Bedrijfsbezoek
moge deze tekst jullie niet langer
Urenco
van deze mooie borrel en de taart af
4 oktober - Moteq sollicitatietraining
houden.
17 oktober - Lunchlezing Philips
24 oktober - Lunchlezing TE groep
Op de koningin, op Scintilla
29 november - Scinterklaasavond
President Koen

Van het bestuur
Beste Scintillianen

Weer een nieuw collegejaar en daar
mee ook een nieuw bestuur. Natuurlijk heeft het nieuwe bestuur
veel zin om hard aan de slag te gaan
met onze mooie vereniging. Met vijf
man sterk gaan wij er natuurlijk een
jaar hard tegenaan. De afgelopen
dagen hebben wij al mogen genieten
van de werkdruk die hoort bij het
besturen. Vrees vooral niet, als er
rook uit de SK komt kan dit maar 2
dingen beteken, of de heer Broenink
heeft een aansteker gevonden, of
wij zijn zo hard aan het werk dat de
rook uit onze oren komt. Gelukkig
letten alle bestuurder er goed op dat
de aanstekers uit de buurt van de
heer Broenink blijven.
Verder mogen wij natuurlijk deze
mooie dag niet vergeten te vieren.
Onze vereniging wordt al weer een
jaartje ouder. Maar goed ook, want
we kunnen niet hebben dat andere
verenigingen ons inhalen. Wij willen natuurlijk wel de oudste studievereniging van onze universiteit
blijven. Natuurlijk zal ook dit jaar
weer een mooi jaar worden voor

Recept van de
Tweek

Omdat bij een verjaardag taart hoort,
een recept voor Duitse appeltaart
(met een knipoog naar de internationalisering)

Ingrediënten
Voor de bodem:
- 110 gr boter
- 5 eetlepels rietsuiker
- 1/4 theelepel vanille-extract
- 125 gr witte bloem
Voor de vulling:
- 1 pakje (200 gr) roomkaas
- 4 eetlepels rietsuiker
- 1 ei
- 1/2 theelepel vanille-extract
Voor de bovenlaag:
- 6 appels, geschild, geboord en in
schijven
- 5 eetlepels rietsuiker
- 1/2 theelepel kaneelpoeder
- 25g amandelschaafsel

Bereidingswijze
1. De oven voorverwarmen op
230°C/gasstand 8.
2. Voor de bodem: boter, suiker,
vanille en boter romig opkloppen.
Verdeel het deeg over een springvorm van 23 cm. Aandrukken en
apart zetten.
3. Voor de vulling: in een middelgrote kom kaas en suiker romig opkloppen. Ei en vanille erdoor kloppen
en de kaasmix over de deegbodem
verdelen.
4. Voor het bovenlaag: appels, suiker
en kaneel door elkaar scheppen en
over de kaasmix verdelen.
5. 10 minuten in de voorverwarmde
oven bakken. De ovenstand verlagen tot 200°C/gasstand 6 en 25
minuten verder bakken. Amandelen
over de bovenkant verdelen en deze
lichtbruin bakken. De taart laten
afkoelen alvorens uit de springvorm
te verwijderen.
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Lieve Sunny,

Ik loop als docent al een tijdje rond
op de UT en probeer, zoveel mogelijk als mijn drukke agenda het
toelaat, met de studenten Elektrotechniek op te trekken buiten de reguliere colleges. Op die manier kan
ik me ook weer een stuk jonger voelen als ik met de jongelui een borrel
bezoek of ergens op studiereis ben.
Nu heb ik heel veel moeite gedaan
om een visum te krijgen in de paar
dagen dat ik in Nederland was, alleen heeft het visumbureau die het
zou regelen kei-hard gefaald. Ondanks dat ze vertelden dat het goed
ging hebben ze mijn paspoort niet
opgehaald van Schiphol en konden
ze die dus ook niet naar de ambassade sturen. Nu kan ik door deze
gebeurtenissen geen biertje drinken
met de studenten in China en heeft
mijn vertrouwen in de mensheid
ernstige schade opgelopen. Ik zit nu
met mijn handen in het terugtrekkende haar over hoe ik hiermee
moet omgaan, want ik keek er zo
naar uit om een paar daagjes weer in
China te zijn. Heb je raad voor mij?
Liefs,
Professor Skateboard

Lieve Bram,
Meestal heb ik veel goede raad,
maar hier kan ik met mijn pet niet
bij. Ik zou zeggen, geniet van het
gratis bier vandaag, eet je verdriet
weg met een stukje taart en procedeer die lui helemaal kapot.
Liefs en veel sterkte in deze moeilijke tijd,
Sunny

Puuzel

Wil je een meter bier winnen? Ga
met het goede antwoord op deze
puuzel naar tapper Kwakje!

Oproep

Mocht je met een verschrikkelijk
probleem zitten waar Sunny bij kan
helpen, mail Sunny op sunny@scintilla.utwente.nl

