Redactioneel
Bata-vrijdag alweer en gelukkig ook weer
het einde van de week! Vakantie volgens
het Scintilla bestuur, maar ik ken wel wat
ouwe-lullen die het daar niet helemaal
mee eens zijn... Maar eerst Bata! De
tenten staan er weer, de eerste lopers zijn
alweer bijna onderweg naar Nijmegen en
de niet-lopers zitten, zoals het hoort, aan
het bier! Voor degene die morgen nog
moeten lopen, stap es over op de Cola!
Maar de Bata is niet het enige feest wat
gevierd mag worden... Een of ander AKI
festival en natuurlijk het nieuwe Beugel
feest van de Grolsch! Maar dat is voor
morgen, eerst VriMiBo'en! Biertje drinken
en genieten van deze SUN! Mister Mu en
Kierewiet geven ook even hun mening
over de bata en voor de rest is er weer
bier te winnen met de Puuzel en heeft de
winnaar van de vorige Puuzel en
fantastisch recept ingeleverd! Als je
hiermee nog geen appeltaart kan bakken,
geef het dan maar op... Veel plezier nog
vanavond en succes voor alle Bataloopers!

Agenda
Heden VriMiBo
25 apr Batavierenrace
26 apr Vatenbierenfeest
30 apr Koninginnedag
8 mei SOT Worteltjes Borrel
9 mei VriMiBo
9 mei Electrip naar DEN & SWE
13 mei Excursie Twentsche Kabel Fabriek
15 mei Bralborrel
3 jun Symposium Artificial Evolution
5 jun Laserquest, Pool & Pizza
11 jun Lezing Agilent (Wimax/LTE)

gedurende het eerste deel van de week,
dan is dit te verklaren door de activiteit
waar zij mee bezig zijn geweest: Pandora.
Dit spel begon zondagavond tot en met
woensdagavond om half 11 en duurt tot
diep in de nacht. Om toch niet aan de
verplichte kamerdienst te ontkomen,
moest er dus weer vroeg worden
opgestaan, dit had geen goede uitwerking
op het humeur van alle bestuurders,
waarvoor onze excuses.
Verder is de bata al bijna te ruiken: het
zweet, bier en plezier. Scintilla doet
natuurlijk ook dit jaar weer mee, in de
vorm van Sparks 4 Ever, en het bestuur
wenst iedereen die zijn best doet om
Scintilla's naam hoog te houden heel veel
succes!
Ten slotte is er nog een workshop in
samenwerking met de Kivi Niria geweest
over presteren onder druk, dit had enkele
leuke puntjes om in je achterhoofd te
onthouden om niet ten onder te gaan aan
druk. Door succes van deze training ziet
het bestuur het wel zitten met de training
die USG Innotiv aan Scintilla geeft, deze
training leert een EL' er om goed te
solliciteren en dus die baan ook
daadwerkelijk te krijgen. Als laatste willen
we iedereen nog hele fijne vrije dagen
toewensen, Leve de Koningin, op Scintilla!

heeft de intentie de mens los te maken
van God", aldus Statenlid Nelis Zondag.
Waar gaat het heen in deze wereld als
zelfs de keuzevrijheid voor muziek in het
geding komt. "De SGP wil dat de overheid
alleen evenementen subsidieert die een
educatieve waarde hebben." Alsof andere
muziek wel educatieve waarde heeft als
beginsel. Het gaat er toch om wat je
ermee doet...

Puuzel
Een echte EL-Puuzel deze tweek! Maar
heel simpel, met VWO-natuurkunde
kennis zelfs wel op te lossen (zelfs na de
invoering van de tweede fase!). Met het
eerste juiste antwoord is een meter bier te
verdienen!
Stel, je krijgt twee kastjes die er precies
hetzelfde uitzien, maar de ene is gemaakt
door meneer Norton, de andere door
meneer Thevenin (zie plaatje). Hoe kun je
deze kastjes nu van elkaar onderscheiden
zonder ze open te maken of op welke
manier dan ook van binnen te bekijken?
(PS: De gebruikte componenten zijn
ideaal)
Het meest originele en/of correcte
antwoord verdient uiteraard de roemruchte
SUN-meter!

Popmuziek verbieden
SGP wil popmuziek verbieden. De SGP in
de Provinciale Staten van Gelderland wil
popmuziek verbieden, omdat deze zou
aanzetten tot drank- en drugsgebruik. Dat
meldt De Pers donderdag. "Popmuziek

Van het Bestuur
Het is weer een drukke eerste week
geweest voor het bestuur, na de
succesvolle charge- en dechargering
bestaat het bestuur nu uit vier
enthousiastelingen, die het maximale uit
hun tijd willen halen! Langzaam aan
begint alles op z'n plek te vallen en komt
de rust weer terug in de SK.
Mocht het zijn opgevallen dat de
bestuurders er erg vermoeid uitzagen

Sunny Says
Only
Irish
coffee
provides in a single
glass all four essential
food groups: alcohol,
caffiene, sugar and fat.
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