Redactioneel

Een dag uit...

Onderwijsvernieuwing

Verhuizen... Dat is waar het zowel de
afgelopen weken als de komende tijd om
zal draaien bij Scintilla. De SUN kan
daarom natuurlijk niet achterblijven en in
deze SUN dan ook wat nieuwtjes over de
verhuizing. Maar eerst even op de orde
van de SUN.
Hoera, vrijdagmiddag, tijd voor een
goudgele rakker. We nemen de week
door onder het genot van een
consumptie. Wat is er deze week
gebeurd? Het was Valentijnsdag. Een dag
die voor veel EL-ers een jaarlijkse traditie
betekent. Op en rond Valentijnsdag is het
namelijk
altijd
spannend
welke
statistieken
er
op
tweakers.net
verschijnen
over
de
hoeveelheid
verstuurde mails. Bovendien is het 's
avonds altijd rustiger op internet. Omdat
veel stellen uit eten gaan, heeft de
gemiddelde EL-er een hogere downloadsnelheid, waardoor WOW toch net even
beter loopt. Gisteren was op een nieuwssite te lezen dat in Tilburg een naakte
man rond had gelopen. Hij was verward
en had zijn eigendommen kapot gemaakt.
Dezelfde nieuwssite meldt dat vanochtend
een naakte man in Groningen is
aangehouden. Sunny concludeert hier uit
dat deze man behoorlijk hard heeft
gelopen en niet vies is van wat kou. Ook
lezen we dat de smurfen jarig zijn. Reden
voor een klein feestje, zullen we maar
zeggen. In Londen is een rel ontstaan
over een affiche van een naakte
schoonheid in de Metro. De een vindt het
mooi, de volgende vindt het een schande,
maar Sunny denkt: "mind the gap". Nog
een laatste opmerkelijke nieuwsinzending:
Een 16-jarige Argentijnse is zwanger en
verwacht een tweede drieling Hoe het kan
dat ze zwanger kon raken van deze 1/2
drieling is onbekend. Helaas heeft ook
een universiteit in Amerika het weer
moeten ontgelden en zijn er de nodige
schoten
gelost
op
onvrijwillige
voorbijgangers. Deze SUN bevat verder
meer onnozele weetjes, een opmerkelijk
verhaal uit de vakwereld van de
elektrotechniek, een belangrijk relaas over
de nobele kleur groen, een smakelijk
recept, een pittige puuzel en nog veel
meer. Doe er iets leuks mee, of niet.
Proost en tot volgende week!

... het leven van een elektricien.
Een waargebeurd verhaal uit het leven
van een elektricien. Het is een heldere
ochtend, het vriest nog wel een beetje,
maar het zonnetje is zeer aangenaam. Ik
ben op weg naar mijn eerste klus. Ik bel
aan bij mijn eerste adres en stel me
netjes voor:"Goedemorgen! Uw elektricien
van Moerkotte B.V.". Wat verbaast word
je binnen gelaten. Na 7 trappen ben je
boven en je drukt op de bel. Terwijl er
wordt open gedaan kijk ik op mijn order
en zie ik dat ik er ben voor een vaste
waterkraan. Wat verbaast kijk ik op en zie
dat ik niet de enige ben die wat verbaast
voor zich uit staat te kijken. "Ja we
hadden iemand verwacht die de
hoofdkraan kwam vervangen", wordt er
tegen me gezegd. Ik werp een blik op de
kraan en zie snel dat inderdaad de
hoofdkraan vervangen moet worden. "Ik
denk dat ze iets niet helemaal hebben
begrepen bij de Woonplaats, maar ik zal
ze wel bellen en het verschil tussen
stroom en stromend water uitleggen", zeg
ik voordat ik weer naar buiten loop.

Afgelopen week is het rapport van de
commissie Dijsselbloem
uitgekomen
waarin blijkt dat het slecht gesteld is met
de kwaliteit van het onderwijs in
Nederland. In de SUN hebben we het er al
vaker over gehad, de 2e Fase zou alleen
maar tot verdere verloedering van het
onderwijs leiden en nu blijkt dat na jaren
van onderzoek anderen het daar ook mee
eens zijn. Voornamelijk het invoeren van
nieuwe systemen zonder deze eerst
grondig te testen en wetenschappelijk
eventueel te weerleggen, is de grote
boosdoener geweest voor het onderwijs.
Maar ja hoe gaan we nu verder...
Vernieuwing nummer zoveel heeft ook
geen zin. Maar om nou het studiehuis te
blijven handhaven en een vakkenpakket
van 15 vakken waarbij je dus van alles
een klein beetje (ofwel niets) leert, dat is
ook niet je van het. We zullen zien waar
de heren en dames in Den Haag nu weer
mee op de proppen komen en tot die
tijd... afwachten.

Verhuizing

Wie had dat een jaar geleden gedacht.
Scintilla is nu ECHT aan het verhuizen.
Momenteel wordt alles ingepakt en
maandag wordt alles door verhuisbedrijf
Veldhoen verhuisd naar de nieuwe ruimte
in de Zilverling. De SUN zal vanaf de
eerste Scintilla-VriMiBo in het nieuwe
gebouw uiteraard ook daar op locatie
beschikbaar zijn. Vanwege de grote
inpakdrukte zal er deze week dan ook
geen
stukje
vanuit
het
bestuur
beschikbaar zijn, maar uiteraard zullen zij
in geuren en kleuren na de hele
verhuizing verslag uitbrengen in de SUN.
De redactie wenst het bestuur veel plezier
en succes met de verhuizing!

Agenda
18 feb
19 feb
20 feb
22 feb
26 feb
27 feb
28 feb
06 mrt
12 mrt
19 mrt

- Verhuizing Scintilla
- Klimmen bij Arqué
- Latex cursus beginners
- VriMiBo
- Lezing Technolution
- Latex cursus beginners
- Lezing ASML
- Excursie Shell
- Latex cursus gevorderden
- Excursie OTB-Solar

Sunny Says
All paid jobs absorb and degrade the
mind. - Aristoteles

Groen
Niemand weet al meer beter dan dat je
bier drinkt uit groene designflessen. Uit
bruin glas bier drinken dat doe je niet
meer, bruin is uit. Nu definitief, want ook
de beugelfles van Grolsch wordt medio
april vervangen door een groene variant.
De nieuwe beugelfles is slanker, ietsje
hoger, lichter in gewicht en groen.
Dat grolsch vroeger in bruine flesjes
verkocht werd kan binnenkort in het lijstje
van "dingen die alleen ouwe lullen weten".
Op deze lijst is dit memorabele feit straks
te vinden tussen andere feiten: "hoe twix
vroeger heette", "welke kleuren m&m's er
vroeger niet bij zaten", en nog veel meer...

Recept van de Tweek
Penne met pestoballetjes
Ingrediënten: 400 g penne , 300g gehakt,4
eetlepels groene pesto, 1 ei, 4 eetlepels
paneermeel, 2 eetlepels (olijf)olie, 1 pot sugo
verdure (tomatensaus, 470 g), 300g
broccoliroosjes.
Bereiding: Penne volgens gebruiksaanwijzing
koken. Gehakt met pesto, ei, paneermeel, zout
en peper mengen. Van gehakt balletjes ter
grootte van een golfballetje draaien. In
braadpan olie verhitten. Balletjes rondom
bruinbakken. Saus bij balletjes schenken en 6
min. gaar stoven. Broccoli in 4 min. beetgaar
koken. Saus met zout en peper op smaak
brengen. Penne met broccoli en balletjes in
saus serveren.

Mediterrane salade met rauwe ham,
mortadella en salami
Ingrediënten: 12 dunne plakken rauwe ham,
12 plakken mortadella, 12 plakken salami, 500
g sperziebonen, zout en peper, 2 eieren, 4
rijpe tomaten, 12 ansjovisfilets, 3 el pesto
rosso
(basilicumsaus
met
gedroogde
tomaten), 8 el olijfolie
Bereiding: Haal de sperziebonen af en kook ze
in een flinke laag kokend water met een snufje
zout in ca. 10 minuten gaar. Afgieten, onder de
koude kraan afspoelen en laten afkoelen. Kook
de eieren onder een laagje kokend water in 10
minuten hard. Laat ze onder de koude kraan
schrikken, pel ze en snijd ze in partjes. Snijd
de tomaat in partjes en de ansjovisfilets in de
lengte doormidden. Meng de pesto rosso en 6
eetlepels olijfolie in een ruime schaal. Voeg de
sperziebonen, de partjes tomaat, de partjes ei
en de reepjes ansjovis toe en hussel de salade
door elkaar. Schep de salade in het midden
van 4 grote borden. Leg de vleeswaren er
omheen, besprenkel ze met 2 eetlepels olie en
strooi er wat peper over.

Lieve Sunny
Help! Ik zit elke dag in de Hogekamp te
werken en kom regelmatig lunchen in de
Scintilla-kamer. Nu kwam ik daar echter
deze pauze en het enige waar nog op te
zitten was waren verhuisdozen. Hoe moet
dit nu als Scintilla verhuisd is? Elke dag
naar de Zilverling lopen voor een kopje
koffie zit er niet in...
Een wanhopige afstudeerder

Redactie: MaaikeE, TomL, BramN, DaanS, FritsP, en RoelfinaV
E-SUN: sunmembers@scintilla.utwente.nl
datum: vrijdag 15 februari 2008

Beste afstudeerder(s),
Inderdaad Scintilla verhuist en ook de
activiteiten verhuizen naar de Zilverling.
Gelukkig maar dat er in de Hogekamp
nog koffieautomaten staan. De kwaliteit is
dan iets minder, maar cafeïne is nog wel
binnen te krijgen in het gebouw. En voor
de lunch kan je er misschien eerst een
flinke wandeling aan vooraf laten gaan,
dit is gelijk goed voor de conditie en de
zonne-vitamientjes welke tijdens het
afstuderen nog wel eens een dieptepunt
willen bereiken. En wie weet blijven de
oude banken wel gewoon staan en kan er
nog geluncht worden volgende week,
maar dat zullen we moeten afwachten...
Liefs, Sunny

Puuzel(s)

W at zijn de volgende 3 nummers in de
rij: 1, 3, 6, 55, 66, 171, 595 , ...
Lever het juiste antwoord in bij de SUNredactie of de tappers en verdien een
meter bier!
Omdat er al zo’n tijd geen SUN is
geweest, hier een bonus-puuzel waarmee
een bonus-meter te verdienen zijn voor
het eerste juiste antwoord…

Met

de cijfers 0 t/m 9 kun je twee
breuken vormen die bij elkaar opgeteld
precies 1 zijn. Je moet alle getallen
gebruiken.

nr: 9 jaargang: 20

