Redactioneel
Welkom bij weer een nieuwe editie
van de SUN. We hebben een
tumultueuze tijd achter de rug:
opstanden in Egypte, Tunesië en nu
in Libië, maar vooral ook de
aardbeving en Tsunami in Japan.
Onze eigen Mark Herink bevond zich
in Japan op het moment van de
ramp en is inmiddels onderweg terug
naar Nederland. Sunny was even
geschokt door alle gebeurtenissen,
maar heeft besloten toch over te
gaan op de orde van de VriMiBo om
jullie de ontspanning te geven die
hierbij hoort.
Er was gelukkig genoeg opmerkelijk
nieuws voor een artikel hierover en
ook is er weer een meter bier te
verdienen door het oplossen van de
Puuzel.
Geniet van het weekend en tot de
volgende Tweek!

Agenda
De komende periode staat er voor
jullie een druk programma klaar, in
maart is er het STORES-lustrum
waar veel mensen aan meedoen. In
de maand april hebben we natuurlijk
het actievelingenuitje en de cantus,
dat allemaal na twee weken van
tentamens. In mei wordt er tussen de
vrije dagen door een Scavenger Hunt
georganiseerd, de ouderdag, de
Batavierenrace, de bordspelletjesavond en ook gaan we weer
meedoen
met
het
Stafvoetbaltoernooi. Dus bereid je maar
voor op een prachtig voorjaar met
hopelijk veel Scintilla!
18 mrt VriMiBo
19 mrt OpenUT Knotsbaltoernooi
22 mrt Opel prijsuitreiking
23 mrt Rellen met de ME
27 mrt V-PS STORES DIY
Lasergamen
08 apr VriMiBo
21 apr Create Tomorrow
21 apr Cantus Scintillae
28 apr Actievelingenuitje

07 mei Batavierenrace
09 mei Scavenger Hunt
19 mei Analoge Bordspelletjesavond
02 jun EWI-trip Praag
01 dec Scinterklaasavond

Van het bestuur
De ALV is weer voorbij en dat
betekent dat er weer gewerkt moet
worden aan de actiepuntjes en de
toezeggingen die het bestuur tijdens
deze vergadering heeft gedaan. Bij
de ALV zijn de financiën van Scintilla
en de STORES weer goedgekeurd
en dat is goed nieuws voor het
komende jaar. Het geld heeft een
bestemming gevonden en nu kan er
begonnen worden aan het uitgeven
van dat geld aan de juiste dingen,
dat is natuurlijk aan ons en onze
opvolging. Om even door te gaan
over opvolging, het bestuur is bezig
met het organiseren van een
prachtige lunchbijeenkomst voor
geïnteresseerde mensen, deze gaat
in de lunchpauze van 20 april
plaatsvinden.
Bij de ALV is er besloten om de
contributie voor buitengewone leden
te verhogen naar 5 euro, voor leden
blijft de contributie op 8 euro 50
staan. Met deze regeling hoeft er
voor buitengewone leden in veel
gevallen niet gewisseld te worden.
Omdat deze leden de grootste
categorie vormen van mensen die
contant betalen is dat een goede
uitkomst.
Na de ALV is er veel gesproken,
geknipt en geplakt met de inrichting
van de Scintilla-Kamer, deze gaat
(als het aan het bestuur ligt)
veranderen in een kamer met ruime
opzet
en
waarin
praktische
problemen worden vermeden, dit kan
uiteindelijk ertoe lijden dat de
beruchte penistafel een echte
werktafel wordt.
Dit was wel weer een mooi stukje
met ALV-updates.
Groetjes Leon
Op de koningin, op Scintilla!

Vacatures
Kandidaatsbestuur: Zoals al eerder
gezegd is het bestuur op zoek naar
opvolgers, als je interesse hebt is het
leuk om langs te komen bij de
bestuursinteresselunch. En ook als
je
iemand
kent
die
een
bestuursfunctie ambieert is het leuk
om van de mogelijkheden en kansen
op de hoogte gebracht te worden.
SJaCo: De commissie voor het
jaarboek van Scintilla zal binnenkort
weer moeten beginnen met het
verzamelen van stukjes over het dan
bijna afgelopen jaar, dan zullen we
niet weer een jaar achter komen te
lopen, wat erg zonde zou zijn van het
goede werk van vorig jaar. We
hebben op het moment één iemand,
daar hebben we er graag nog een
paar bij.
SUN: De SUN zou graag een impuls
krijgen, dit kan vooral door nieuwe
leden aan het SUN-team toe te
voegen. Het is erg leuk werk en het
wordt ook gewaardeerd als de SUN
bij de VriMiBo verschijnt.

What
every
thinks about
from sex

man
apart

De hit onder studenten in 2011 is
momenteel in het buitenland het
boek "What every man thinks about
apart from sex". Het tweehonderd
pagina's tellende boek What every
man thinks about apart from sex
(Waar iedere man behalve seks aan
denkt) van de Britse auteur Sheridan
Simove is op de omslag na geheel
blanco en is te bestellen bij
amazon.com. Volgens de 39-jarige
auteur snappen ze ergens niet
helemaal wat hij bedoelde door de
blanco pagina's te beschrijven.
Misschien is het iets voor tijdens een
ESP-college of om je aantekeningen
in te maken voor het DynSystentamen.

Opmerkelijk

Recept van de Tweek

- De Maleisische politie heeft ruim
zevenhonderdduizend
gestolen
condooms
teruggevonden.
De
voorbehoedsmiddelen werden twee
maanden geleden gestolen vlak
voordat ze naar Japan zouden
worden verscheept.
- Verkeerde prins
Middleton op mok

naast

Eet smakelijk!

Puuzel
Los onderstaand raadsel op en
verdien hiermee een meter bier.
Lever je oplossing in bij de Borrel.

Kate

- De politie heeft twee vaste
telefoons en een mobiel toestel van
een 47-jarige man uit het Brabantse
plaatsje Lage Zwaluwe in beslag
genomen. De man was dronken en
had
talloze
keren
met
het
alarmnummer 112 gebeld.

Schep
de tagliatelle in een
voorverwarmde schaal en garneer
met de visfilets en de rivierkreeftjes.

Pasta
met
roodbaars
rivierkreeftjes (4 pers.)

en

Ingrediënten: 300 gram tagliatelle,
zout,
4
roodbaarsfilets
of
redsnapperfilets, peper, 1 eetlepel
olie,
100
gram
mediterrane
tapenade, 4-8 rivierkreeftjes

Zestien
stokjes
vormen
vijf
vierkanten. Hoe kun je hier vier
vierkanten van maken door twee
stokjes te herplaatsen binnen de
figuur?

- Alcoholist van 3 jaar oud behandeld
- Mannen rijden op gestolen fietsen
over A9
- Een vibrator heeft maandag enige
tijd de Russische explosievenopruimingsdienst bezig gehouden. De
antiterreureenheid was voor een
tikkend pakje naar een postkantoor
geroepen.

Sunny Says
Als je een biertje hebt gehad, is het
flesje nog steeds 15 cent waard.

Bereiding: Kook de tagliatelle in ruim
water met zout gaar volgens de
gebruiksaanwijzing
op
de
verpakking. Bestrooi de visfilets met
peper en zout. Verwarm de olie in
een koekenpan met een antiaanbaklaag en bak hierin in 10
minuten de vis gaar. Keer de filets
halverwege
de
tijd
eenmaal
voorzichtig. Laat de tagliatelle
uitlekken in een vergiet. Doe de
tagliatelle terug in de pan, voeg de
tapenade toe en warm dit snel goed
door.
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