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SJACO 04-05

Agenda lustrum

Beste SUN lezers! We zijn er
weer! Ja de vakantie is achter
de rug, de nieuwe eerstejaars
hebben hun feestje al gehad. De
colleges
zijn weer begonnen
kortom het is begin september!
Dus,
tijd
voor
Scintilla's
40ste
verjaardag!
Aankomende
vrijdag barst het feestgedruis
los,
te
beginnen
met
de
receptie en het kamp! Deze SUN
staat geheel in het teken van
Scintilla's Lustrum! Een uitgebreide agenda, een zoveelstejaars met een probleem, een
vooruitblik van de sjaco en de
uitleg van de quizzz. Verder
moedigen wij iedereen aan om
tijdens alle lustrum activiteiten
wistjedatjes,
vragen/
problemen,
leuke stukjes of
berichten voor iemand anders
bij de SUN commissie achter te
laten! Dit kan schriftelijk,
buiten het kamp om ook via de
mail en via de SMS. Mondeling
kan ook, reken er dan niet te
veel op dat het dan woordelijk
in de SUN zal verschijnen! Veel
plezier met deze eerste SUN van
dit prachtige jaar! De SUN.

Infinity, there is no Border.
Dit is het thema waarmee wij,
de Sjaco, van het mooie verenigingsjaar 2004-2005, het jaarboek tijdens de lustrumreceptie
zullen presenteren.

Hieronder is een agenda wat er
komend lustrum er allemaal te
doen
is.
Kijk
voor
meer
informatie
en
volledige
omschrijvingen op

“Zullen presenteren”, dat betekent dat alles eerst nog even
goed en volgens de planning
moet
gaan.
Op
moment
van
schrijven ligt het boek nog
steeds bij de drukker. Het plan
is echter dat wij het afgelopen
jaar niet hard hebben gewerkt
om
uit-eindelijk onze eigen
gestelde deadline te missen,
dus
hopelijk/waarschijnlijk/
vrijwel zeker zijn jullie bij
de re-ceptie van vrijdag a.s.
de trotse eigenaar van het 8e
lustrumjaarboek.

05-09 September 2005

Lieve Sunny
Gelezen in de "Watskeburt" (het
introkrantje):
Lieve Sunny,

Om het een en ander nog een
verrassing te laten zijn, zal
ik verder niet uitwijden over
de inhoud, de opmaak etc. etc.
Het is immers de bedoeling dat
jullie dit met eigen ogen gaan
aanschouwen
tijdens de uitreiking,
die
vlak
voor
de
receptie plaats zal vinden. Dit
uiteraard onder het genot van
een goudgele rakker.
Rest mij nog u allen alvast
veel plezier te wensen met de
lustrumactiviteiten
en
tot
ziens op de jaarboekuitreiking!

http://www.scintilla.utwente.nl/lustrum/

Kaartverkoop
Deze week kun je in de pauzes
(12:30-13:45)
je
bestelde
kaartjes
ophalen
in
de
Scintilla Kamer. Ook als je dit
vergeten bent kan je als nog
kaartjes komen kopen.

09 September 2005
Jaarboekuitreiking
Om
15.30 uur wordt in de
kantine van de Hogekamp het
Lustrumjaarboek uitgereikt door
de SJaCo 2004-2005. Kom alvast
wat biertjes drinken voor de
opening van het Lustrum en laat
je jaarboek signeren!
Receptie
Vanaf
16.30
uur
zal
de
Lustrumreceptie van start gaan.
Een spectaculaire opening zal
de
start
geven
voor
een
Lustrumweek
vol
leuke
en
educatieve activiteiten.
Kamp

In theorie had ik nu afgestudeerd kunnen zijn. Hoe blijf ik
mijn ouders negeren?
Oude L(eon)ul

Beste Oude L.
Je wordt echt oud. Naast het
feit dat je al een paar jaar
geleden had kunnen afstuderen,
stuur je je vraag ook nog eens
naar het verkeerde medium. Voor
een verstandig antwoord moet je
toch
echt
bij
ons
zijn!
Gelukkig zijn wij oplettend.
Het gaat er niet om hoe jij je
ouders moet negeren, het gaat
erom of ze jou negeren! Verder
lijkt
het verstandig genoeg
haast te maken om de 10-jaren
grens
niet
te
doorbreken,
schijnt duur te zijn...

Sunny Oproep
Vanaf 9 september zal de SUN
lustrumSUN's
gaan
uitgeven.
Deze SUN's zullen in het teken
staan van de verjaardag van
Scintilla en verslag doen van
de
verschillende
Lustrum
activiteiten. Naast zakelijke
en informatieve stukken zal er
natuurlijk ook ruimte zijn voor
leuke stukjes, maar daar hebben
we jullie hulp voor nodig.
Vandaar dat de SUN bij deze
iedereen
wil
oproepen
om
Wistjedatjes, Lieve Sunny's en
ander commentaar naar de SUN te
sturen! De SUN is bereikbaar
via mail of SUNfoon. Daarnaast
kun je natuurlijk altijd een
SUNmember aanspreken!
Dus Wistjedatjes, Lieve Sunny's
en andere commentaar naar:

Liefs,
Sunny

sun@scintilla.utwente.nl
of 06-26950077 (de SUNfoon).

Om
20.30
uur
begint
het
lustrumkamp en vertrekken we
vanaf
de
Hogekamp
naar
de
kampeerboerderij.
Er is een
programma neergezet voor het
hele weekend onder het thema
"Behind
Enemy
Lines".
Op
zaterdag zal onder andere de
Lustrumcantus plaatsvinden.

13 September 2005
Symposium
Op
dinsdag
zal
het
Lustrumsymposium
plaatsvinden
met als thema "Security on the
Edge".
Beveiliging
is
tegenwoordig een zeer hot item,
met
name
door
de
grote
terreurdreiging, maar ook op
allerlei andere gebieden wordt
er veel onderzoek gedaan naar
nieuwe beveiligingsmethodes.

Feest
's Avonds zal er een groot
Lustrumfeest plaatsvinden in de
Nieuwmarkt
te Enschede. Het
thema van dit feest is "Out of
Space", dus enigszins binnen
het thema gekleed gaan is leuk!
De entree is 1 Euro.

15 September 2005
Lustrumexcursie
De BinEx heeft voor het lustrum
een speciale excursie opzetten.
De excursie zal gaan naar de
bedrijven IMEC & Philips (in
Leuven, Belgie) en Versatel (in
Amsterdam).

17 September 2005
Afsluiting
Natuurlijk
kan
een
goede
lustrumweek
niet zonder een
goede afsluiting. Daarom moet
iedereen
zaterdagavond
17
september
vrij houden. Eten
hoef je niet van te voren, dat
wordt voor je geregeld. Neem je
zwembroek mee, je wordt niet
thuisgebracht...

Quizzz
In alle lustrumedities van de
SUN zullen quizvragen te vinden
zijn die betrekking hebben op
de geschiedenis van Scintilla.
En daar is natuurlijk wat mee
te winnen! Degene die de meeste
punten
vergaard
zal
worden
uitgenodigd
om
tijdens
een

Scintilla-VriMiBo na de lustrumweek
zijn/haar prijs in
ontvangst
te
nemen!
Punten
kunnen worden verdiend door het
goede antwoord te mailen naar
sun@scintilla.utwente.nl.
Daarnaast zijn er bonuspunten/
prijzen
te
verdienen
door
originele
antwoorden
op
de
sturen op de bonusvraag.
De eerste quizvraag is: "Wat
was de 1e commissie van de
E.T.S.V. Scintilla?"
Bonusvraag: Welke commissie mis
je bij Scintilla?

Lustrumkleding
Tijdens het Lustrum wordt er
ook
een
kledinglijn
van
Scintilla
gelanceerd. Op de
kleding zal het lustrumlogo te
zijn op de borst. Jullie zullen
deze
kleding
tijdens
het
lustrum
bekijken.
Al
deze
kleding kan besteld worden in
de lustrumshop, via
http://www.scintilla.utwente.nl/lustrumshop
/

Het
assortiment binnen
kledinglijn bestaat uit:
- Long Sleeve trui

€ 22.50

- Lustrumoverhemd

€ 21.50

- Polo

€ 16.50

- Vest

€ 32.50

- Sjaal

€ 11.00

- Paraplu

€ 5.00

- T-Shirt

€ 7.50

deze

Recept
Shoarma-Spinazietaart ±4 pers.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

400 g shoarma
1 pak diepvries spinazie
1 bakje champignons
2 rode paprika's
1 of 2 pakjes mon chou
1 zakje cashewnoten
1 pakje bladerdeeg
1/8 liter slagroom
4-5 eieren peper

Spinazie ontdooien en zoveel
mogelijk
vocht
afgieten.
Shoarmavlees aanbraden, paprika
en
champignons erbij (beide
gesneden). Als de champignons
een beetje bruin zijn, pan van
het gas en spinazie er doorheen
roeren.
Schaal
invetten
en
bekleden
met
bladerdeeg.
Shoarmamengsel
erin
gooien.
Cashewnoten
fijnhakken
(bijvoorbeeld in keukenmachine
of in schone theedoek doen en
dan
slaan
met
een
zwaar
voorwerp (deegroller voldoet))
en over de prut strooien. Mon
Chou in dunne plakjes snijden
(is erg moeilijk, hoe kouder de
kaas des te makkelijker het
gaat) en over de vulling heen
leggen. Slagroom en eieren door
elkaar
mengen, beetje peper
erbij en dan gelijkmatig over
de taart gieten. Naar keuze ook
de bovenkaant van de taart
dichtmaken met bladerdeeg.
Ongeveer 30 minuten op 180-200
graden
in een voorverwarmde
oven.
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