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Redactioneel
Het collegejaar is net weer begonnen en daarme zitten de meesten van
jullie als het goed is weer in de collegebanken. Mocht je docent vervelend of dodelijk saai zijn, dan raden
we het je natuurlijk aan om je week
weer wat beter maken. Natuurlijk
kan dit door een lekker stuk taart en
een mooi biertje.
Naast het gebruikelijke bier op de
VriMiBo is er deze keer ook taart
aanwezig. Scintilla is namelijk (bijna) jarig! Verder is er nog iemand
die we kunnen feliciteren. Onze al
om bekende Loddie heeft namelijk
eindelijk zijn bachelor elektrotechniek gehaald. Na 15 jaar hard leren
voor zijn mondeling buizenkunde/
halfgeleider heeft hij zijn papiertje
binnen. Gefeliciteerd Lodewijk!
Ook nemen wij afscheid van onze
geliefde apie. Voor ruim een half
jaar vertrekt hij naar het buitenland. In iedergeval de SUN zal zijn
tomeloze inzet missen. Ik verwacht
dat ook wel het 82e bestuur hem zal
missen gezien de vele bestuursvergaderingen die hij bij hen overzien
heeft.
Op dit moment is het nog even
rustig in de borrelruimte en kunnen we op ons gemak de verjaardag
vieren, maar de komende weken
beginnen de vele constitutieborrels
weer. Bereid je vooral voor op luid
gezang en een constante bierlucht in
het educafé. Geniet dus zolang het
nog kan lekker van de goudgele olie
en neem nog een stuk taart!

Van het bestuur

vergeten de accu eruit te halen en nu
heb ik overal aangekoekte batterij in
mijn oven. Mijn huisgenoten zijn nu
9 september is een heugelijke dag,
bang voor een-of-andere voedselverhet is de dag waarop Scintilla haar
giftiging als ze een ovenschoten
Dies Natalis viert. Op deze prachtige
gaan maken en kijken mij daarop
dag bestaat onze vereniging 48 jaar!
aan. Wat moet ik hiermee?
Omdat dit een zeer mooi moment is
wat gevierd moet worden, gebeurt
Een wanhopige prutselaar.
dat dit jaar vandaag! Het is een
aangelegenheid die met een mooi
Beste wanhopige prutselaar.
feest gevierd moet worden. En bij
feest en verjaardagen hoort natuurliEen aangekoekte batterij in je oven
jk taart. Taart bestaat er in vele voris zeker geen pretje, helemaal als
men en maten, van klein tot groot,
deze batterij van Chinese bodem
van zoet tot hartig, met slagroom
afkomstig is. De beste manier om
of zonder. Er kan zelfs fruit op een
je oven schoon te krijgen is natutaart, voor sommige mensen natuurlijk de eeuwenoude truc die door
urlijk de enige manier waarop fruit
studenten al veelvuldig succesvol
gegeten kan worden. Zelf hou ik ook
is toegespast, wachten tot iemand
erg van taart en ook aan het bakken
anders het doet. Om te zorgen dat dit
daarvan beleef ik zeker plezier. Het
zo alsnog zo snel mogelijk gebeurd
resultaat is helaas wisselend, als de
kun je je huisgenoten een paar intertaart mooi is, is hij niet erg lekker,
ressante feiten vertellen:
wanneer hij lekker is, is hij meestal
- In bepaalde chinese plastics
niet zo mooi. Maar gelukkig is deze
worden kankerverwekkende stoffen
taart door een professionele bakker
verwerkt.
gebakt, en smaakt hij vast over- Chinesen halen melkpoeder uit
heerlijk! Dus geniet ervan onder het
nederland zodat kinderen hun melk
genot van een biertje en proost!
overleven.
- Er zijn zogenoemde “Gender
Op de koningin, op Scintilla!
bender” hormonen gevonden in
Dieuwertje ten Berg
chinese plastics.
Penningmeester en commissaris
Voedselvergiftiging zullen ze er niet
onderwijszaken
van krijgen, maar als je ze nu vraagt
om voor te stellen wat de batterijmeuk met de eerstvolgende pizza
ieve unny
gaat doen, zal je hongerigste huisgenoot de oven vast snel schoonLaatst wilde ik mijn goedkope Chimaken.
nese pauper-tablet fixen door deze
in de oven te bakken. Alleen was ik
Liefs Sunny
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Recept

Nieuw begin

Koken met Roelof: Vandaag een recept voor de echte EL-ers onder ons.
We gaan chips bakken! Heb jij ook
in China een tablet gekocht die er na
1 jaar mee ophoudt? Volg dit mooie
recept en krijg m weer aan de praat.
Ingredienten:
-Kapotte tablet
-Flux
-Snufje zout

Een nieuw jaar, een nieuw begin.
Wie vorige week over de campus
fietste zag overal verdwaasde sjaars
rondlopen. Verdwaasd, moe, riekend
naar bier, riekend naar zweet, maar
altijd met een grijns op hun gezicht.
Vol verwachting van hun studententijd, die net begonnen is. Zoals
veel vergrijsde Nederlanders zullen
verkondigen is de studententijd de
mooiste tijd van je leven. Wij kunVerwarm de oven voor op 200
nen dit beamen. Bij de SUN genietgraden celcius. Demonteer de tablet en wij dan ook zo lang als mogelijk
zodat je enkel een losse printplaat
van deze periode van ons leven.
overhoudt. LCD’s smelten en accu’s Een periode waarin je alleen maar
ontploffen in de oven, dus die maar
nieuwe dingen leert, zowel studiegniet. Flux de processor, het RAM en erelateerd maar vooral ook buiten je
het flashgeheugen. Plaats de printstudie. Denk aan op kamers gaan en
plaat 10 tot 20 minuten in de oven.
activisme. Cruciaal om jezelf te ontWanneer alle flux gaat dampen mag plooien. De studententijd is hier een
ie er weer uit. Even laten afkoelen
uitgelezen kans voor! Nu zijn wij
(niet bewegen!) en je kunt alles weer ook een beetje van WC-Eend, dus
aansluiten en de tablet zou weer
we willen iedereen - sjaars of ouder
moeten werken! Dit recept kun je
- graag wijzen op de mogelijkheden
ook gebruiken voor bijvoorbeeld
die er binnen Scintilla bestaan om
videokaarten of andere consumenje leven te verrijken; Spreek in de
tenelektronica.
SK eens een random bestuurder aan

Puuzel
Omdat het bier vandaag toch gratis
is, een niet al te moeilijke puuzel.
Voor de eer!
Wij zijn Scintilla’s laatste Nederlandstalige communicatiemiddel,
maar voor deze ene keer een Engelstalige Puuzel. Succes!
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Find Dog.
Gevonden? Meld je bij de borrelkoning en win een meter bier!

voor een gezellig praatje onder het
genot van een kopje koffie of thee.
Het ergste dat je kan overkomen is
een gratis drankje, maar in het beste
geval heb je een verrijking van je
studententijd bij de oudste studievereniging van de campus!
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Hippe
dingen
inkopen?
STORES zoekt een inkoper China

