Redactioneel
Een nieuwe Scintilla-VriMiBo en dus een
nieuwe SUN. Deze week vinden jullie
veel bijdragen van buiten de redactie in
deze SUN. Hartelijk dank voor alle
inzendingen (JethroB en LeonS), Sunny
waardeert deze zeer! Uiteraard zijn ook
de oude vertrouwde rubrieken in deze
SUN te vinden zoals de Puuzel, het
Recept van de Tweek (van onze twee
redactie-leden die net Zuid-Afrika
hebben bezocht) en de column
Opmerkelijk is deze week weer terug van
weggeweest.
De winter is in aantocht, het weer wordt
guur, allemaal redenen dat jullie nu
warm binnen zitten met een biertje erbij.
Sunny heeft helaas het griepvirus van dit
jaar te pakken en kan niet zelf aanwezig
zijn, maar dat mag de pret niet drukken.
Nu de voorlichtingsdagen in volle gang
zijn, worden de nieuwe EL-ers van
volgend jaar enthousiast gemaakt. Blijf
vrolijk en zorg ervoor dat er volgend jaar
weer wat meisjes gaan beginnen aan de
mooiste opleiding van de UT!
Sunny zegt voor nu Proost!

Agenda
19-11 VriMiBo (Abscint)
20-11 Uitje INDEX (Duitsland)
23-11 EWI Oktoberfest (Abscint)
23-11 Microcontroller Cursus Deel 1
(SmartXP Lab)
24-11 Microcontroller Cursus Deel 1
(SmartXP Lab)
25-11 Mountainbiken Vliegbasis
25-11 Thalesexcursie (Hengelo)
26-11 Cursus SMD solderen (3T)
30-11 Microcontroller Cursus Deel 2
(SmartXP Lab)
01-12 Microcontroller Cursus Deel 2
(SmartXP Lab)
02-12 Scinterklaasborrel (Abscint)
06-12 Wijnproefavond (Abscint)
07-12 Microcontroller Cursus Deel 3
(SmartXP Lab)
08-12 Microcontroller Cursus Deel 3
(SmartXP Lab)
15-12 Van idee tot product (Nedap,
Groenlo)
16-12 Kerstdiner (Edu-café)

Van het bestuur
Het bestuur is een belangrijk orgaan
binnen Scintilla, dat weet natuurlijk
iedereen.
Er
is
echter
een

ondergeschikte commissie die achter de
schermen
veel
macht
en
verantwoordelijkheden
heeft.
Deze
commissie
is
natuurlijk
Scintilla's
Operating Team (SOT). Ze gaan het
netwerk platleggen in het weekend van
26 november, dus sla je bestanden op
en wees erop voorbereid dat je maandag
29 november mogelijk Sotters kan
aantreffen die de stukgemaakte dingen
aan het repareren zijn.
GEZOCHT: Truus voor Guus!
Het 81e bestuur der E.T.S.V. Scintilla,
bijgenaamd "batsbestuur en Guus", wil
graag in aanmerking komen voor de
naam "batsbestuur". Ben jij een Truus?
laat je dan van je beste kant zien en kom
naar de VriMiBo voor Guus.
Op de koningin, op Scintilla!
Van het bestuur, Leon de Secretaris

Recept van de Tweek
Suid-Afrikaanse Boboti
Oorspronklik is dit met gemaalde
lamsvleis gemaak, maar dis nie meer so
maklik te kry nie. Gebruik gerus
gemaalde beesvleis - dit werk net so
goed. (4 - 6 porsies)
Ingredienten: 1 kg beesmaalvleis, 1 dik
sny bruinbrood, 250 ml melk, 2 uie,
gehalveer en in skywe gesny, 30 ml
sonneblomolie,
15
ml
matige
kerriepoeier, 10 ml borrie, 15 ml fyn
appelkooskonfyt, 1 eier, geklits, 30 ml
witwynasyn,
lourierblare,
sout
en
varsgemaalde swartpeper na smaak
Eier-bolaag: 3 eiers, 375 ml melk, sout
en varsgemaalde swartpeper na smaak
Bereiding: Verhit jou oond tot 180 °C.
Week die bruinbrood tot sag in die melk.
Maak die brood fyn met ’n vurk. Verhit
die olie in ’n pan en braai uie tot sag en
effens bruin. Voeg die kerriepoeier,
borrie en appelkooskonfyt by en braai
liggies vir sowat 2 minute. Haal die pan
van die hitte af. Meng die maalvleis en
brood in ’n mengbak. Voeg die
uiemengsel en die res van die
bestanddele behalwe die lourierblare by.
Meng goed en geur met sout en
varsgemaalde swartpeper. Plaas die
mengsel in ’n oondbak van sowat 30 x
25 cm en druk die lourierblare bo-op. Sit
in die warm oond en bak vir 15 minute.
Klits intussen die eiers en melk saam en
geur met sout en swartpeper. Haal die
bobotie uit die oond en gooi die

eiermengsel oor. Plaas terug en bak
verder vir nog 25 minute.

In 1989
Enschede, 16 november 1989 - De
ochtend begint met de opkomst van een
prikkend ochtendzonnetje. Terwijl ik mijn
weg naar de bakker vind denk ik aan het
schrijnende contrast met het weer van
de voorafgaande weken waarin ons land
geteisterd is door zware regenval en
hevige stormen. Ik loop regelmatig via
deze weg naar de bakker, de weg leidt
me door het bos, langs de vijver en door
de reggestraat. Het is een kleine omweg,
maar de frisse ochtendlucht en de
geluiden uit de natuur geven me een
gevoel van vreugde. Bij de bakker vraag
ik om een aarbeientaart met slagroom
en grote, vormeloze chocoladerozijnen.
Ik heb in de loop der jaren geleerd hoe
mijn zus kan genieten van deze rozijnen.
Ze woont tegenwoordig samen met haar
man in de reggestraat, op nummer 23. Ik
heb vandaag niet door het raam naar
binnen gekeken, ik weet namelijk dat er
niemand thuis is. Vanmiddag zal ik haar
bezoeken in het St. Annemarieke
Ziekenhuis, waar ze vannacht met spoed
is opgenomen. Volgens de receptioniste,
die ik na dit nieuws gehoord te hebben
aan de lijn heb gekregen, maken moeder
en zoon het goed.

Puuzel
De Vraag: Er is slechts één correct
antwoord op deze vraag. Welk van de
antwoorden is dat?
1. Antwoord A
2. Antwoord A of B
3. Antwoord B of C
Als je de oplossing weet, meld je bij de
tappers en claim je gratis meter bier!

Scinterklaasborrel
Inmiddels is Scinterklaas aangekomen in
het land, maar er is nog veel meer aan
de hand.
Sunny begreep dat Scint ook naar de
borrelkelder komt, om te laten weten wat
hij van de EL-ers van afgelopen jaar
vond.
Geef je roddels daarom snel door bij
Scint, misschien dat hij jou dan aardiger
vindt.
Kom 2 december een biertje drinken met
de Scint, in de vertrouwde borrelkelder
Abscint.

Opmerkelijk
- Na de zware toelatingsexamens voor
de universiteiten, krijgen veel vermoeide
studenten in Zuid-Korea nu een facelift
cadeau van hun ouders
- De Japanse politie heeft sinds vrijdag
een nieuw lid toegevoegd aan de
reddingsbrigade
- Een bedrijf in Noorwegen heeft alle
vrouwelijke werknemers verplicht om
een rode armband te dragen tijdens hun
menstruatie
- Obama wordt opblaaspop
- Uitsterven uilen schuld van Harry Potter
- Happy Meal verboden in San Francisco
(Red. maar de dubbele Big Mac is nu
nog nooit zo populair geweest)

Sunny Says
People who drink light 'beer' don't like
the taste of beer; they just like to pee
alot.People who drink light 'beer' don't
like the taste of beer; they just like to pee
alot.

Ingezonden...
Beste SCALA,
Verheugd was ik zojuist door het zien
van uw voornemen een zogenaamde
'Wijnproef avond' te organiseren. Hoewel

ik niet in staat ben uw gedachten te
lezen ga ik ervan uit dat u hier een
wijnproefavond - dat wil zeggen, een
avond waarbij men wijn kan proeven bedoelt en niet, zoals uw taalgebruik
suggereert, een avond die zeer wijnproef
- niet te vergissen met het Engelse 'wine
proof' - is.
Nu we hebben vastgesteld waarover ik
zo verheugd was, zal ik u nu vertellen
waarom ik dat was. In een niet al te ver
verleden was Scintilla in het bezit van
een borrelkelder genaamd 'de Tombe'.
Ook toen al waren er binnen Scintilla
wijnliefhebbers. Één daarvan, Gert
Beumer, was niet te spreken over de
nogal wisselende kwaliteit van de wijn
die aldaar aangeboden werd. Daarom
werd er bij de wijnleverancier, Leunis,
ook altijd een doos duurdere wijn
besteld, waarvan de kwaliteit wel
gegarandeerd was. Deze wijnen waren
enkel per fles te koop en stonden
bekend onder de noemer 'Gert-wijn'.
Helaas is met het afstuderen van Gert
en het verhuizen van Scintilla deze
traditie verdwenen. Ook is het aantal
wijnliefhebbers binnen de huidige
populatie van actievelingen niet erg
groot. Ik kan dan ook gerust stellen dat
ik op dit moment de grootste
wijnliefhebber van Scintilla ben. De
borrel kan deze aanname wellicht staven
met verkoop- en aanwezigheidscijfers,
hoewel
correlatie
natuurlijk
geen
causatie impliceert.

Helaas is het zo dat ondergetekende op
6 december bijna aan de andere kant
van de aardbol, in Maleisië, van een
welverdiende vakantie aan het genieten
is. Ik vind het erg jammer dat ik niet bij
deze activiteit, die speciaal voor mij lijkt
te zijn bedacht, aanwezig kan zijn.
Wellicht kunt u de activiteit verplaatsen
naar een voor mij geschikter tijdstip,
zoals, om maar wat te noemen,
voorafgaand aan of na de 65e Cantus
Scintillae, of tijdens de daarop volgende
VriMiBo. Ik hoop dat u in deze behoefte
kunt
voorzien
en
daarmee
de
wijnkwaliteit tijdens het kerstdiner veilig
stelt.
Met fruitige groet,
Jethro Beekman (Wijnliefhebber)
Red. Volgens de redactie is de traditie
verdwenen toen de inkoop van de
Tombe overging van Scintiliaanse
handen in Aragonautische handen, maar
het is zeker iets wat in ere zou mogen
worden hersteld!

Gezocht
Redactielid m/v met gevoel voor humor
en een paar uurtjes beschikbaar voor
een Scintilla-VriMiBo. Wil jij jouw
bijdrage volgende SUN gepubliceerd
zien? Stuur dan een mailtje naar
sunmembers@scintilla.utwente.nl en wie
weet wordt je stuk dan geplaatst! Ook
andere suggesties zijn natuurlijk van
harte welkom bij de redactie!
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