Redactioneel

Ietwat brakjes zit de SUNredactie
voor u een prachtig pamflet in elkaar
te frutselen. Allereerst onze hartelijke dank voor de inbreng van Borrelaar Mierenneuker die een korte
toelichting op de gekozen biertjes
heeft geschreven, waarvoor dank.
Verder een felicitatie voor Tim, die
inmiddels heeft ontdekt dat 21 zijn
niet al je problemen oplost.
Gelukkig hebben we dus een lekker
recept zodat je als frust ook weer
eens je tanden in een hete chick kan
zetten en geven we goed advies aan
mensen die niet weten hoe garantie
werkt.
Neem er een biertje bij, (als je de
puuzel oplost kan dat gratis!) en ga
er lekker voor zitten.
Proost!

Agenda
11 april - Computerdestructie!
alleen voor sjaars en AJ
20 april - Ouderdag
24 april - Lunchlezing Bruco B.V.
Chipontwerp
25 april - Hardlopers zijn doodlopers borrel
26 april - 41e Bata - Sparks4ever
Moedig Koen aan op de
Scintelbaan!
29 april - Eerstejaarsexcursie
Thales en Nedap
1+7 mei - Microcontrollercursus
2 mei - 77e Cantus Scintillae
9 mei - EWI-trip naar Leuven
15 mei - Symposium ‘Empowering
the future’
3 juni - SCALA Scavengerhunt

Van het bestuur

De laatste weken beginnen we steeds vaker
die vraag te krijgen. Die ene vraag die al
zo veel leden zich steeds harder af vragen.
Een groot aantal verengingen op de campus
zijn er ook al voorbij, maar wij moeten nog
steeds. Sommige leden vragen zich dan ook
af waarom we er nog even over doen. Het
is dan ook niet alsof we het leuk vinden
om uit te stellen, maar soms moet je nou
eenmaal eerst je zaken op orde hebben voor
we verder kunnen. Maar we zijn nu bijna zo
ver en we kunnen er bijna tegenaan. Dan is
het nog maar een paar weken en dan kunnen
we ook echt die avond houden. Het gaat hier
natuurlijk om de halfjaarlijkse ALV.
De afrekening is klaar, nog even in een
mooi overzichtelijk documentje gieten en
dan is hij ook overzichtelijk. Verder moeten
natuurlijk de gebruikelijke documenten en
presentaties ook gemaakt worden zodat niet
alleen wij snappen wat er aan de hand maar
jullie ook op een mooi (engels) papiertje
krijgen wat er nou precies aan de hand is.
Verder komt natuurlijk de beleidsevaluatie
langs. Al met al zal het wel een leuke ALV
worden die vast niet binnen een uurtje klaar
is (zoals een zekere andere vereniging).
Verder zijn we al weer bezig met de blik op
de toekomst. Er moet wel een keer opvolging komen, want zoals al eens genoemt is,
we kunnen nog wel een jaar besturen, maar
ik verwacht niet dat bestuurders die fulltime
in de collegebanken zitten ook echt nuttig
zijn. Nou verwacht ik dat we wel op tijd
capabele opvolging voor volgend jaar kunnen vinden.
Op de Koningin, op Scintilla
Koen Zandberg

Speciaalbieren

Als je je hebt aangemeld zijn er drie
oer-Ermelose bieren tot je beschikking. Er is een blondbiertje,
een tripel en een iets zwaarder bier

aanwezig. Begin je reis met het lekker frisse Veluws Blond om
vervolgens via de pittige tripel te
eindigen met een goed gevuld, rijk
Ermelo’s speciaalbiertje.
Proost!
Mierenneuker

Lieve Sunny,

Als CreaTe-student meende ik
creatief te moeten doen met een of
ander ding wat studenten van echte
techinsche studies ook wel een stappenmotor noemen. Alleen zocht ik
nog een manier om deze ook gecontroleerd zijn eerste stappen te laten
zetten. In deze zoektocht werd ik
geattendeerd op het bestaan van een
Arudino die ik bij de STORES zou
kunnen kopen. Aangekomen bij de
STORES bleek mijn motortje geen
stappen te zetten maar gewoon te
draaien nadat ik die had aangesloten
op een Arudino om te kijken of het
werkte. Om niet al te erg voor schut
te staan besloot ik maar niet verbaasd te reageren op de draaiende
(en dus niet-stappende) motor en
hier creatief mee om te gaan. Thuis
aangekomen sloot ik mijn Arudino
op een iets hogere spanning aan (die
zou moeten werken) om mijn motortje aan te sturen, maar toen bleek
naast mijn fritpan ook de Arudino
te kunnen frituren. Achteraf nam ik
de moeite om de documentatie door
te lezen en kwam ik er achter dat
ik bij een hogere ingangsspanning
de uitgang minder kan belasten. Nu
baal ik er van dat de ontwerpers van
de Arudino geen rekening hebben
gehouden met mijn soort mensen

en dat ik een leermoment van 20
euro heb gehad. Hoe moet ik dit nou
verwerken?
Liefs,
Protootje
Best Protootje,
Het leven van een CreaTe-student
gaat niet over rozen. Je leert om
je creativiteit te gebruiken bij het
maken van technische units. Een
groot deel van de vakken besteedt
hier dan ook aandacht aan. Helaas
krijg je maar net genoeg elektronica
om een LED van een Relais te
onderscheiden. Alles dat op een
Arduino aangesloten kan worden
kan gebruikt worden om je creatief
te uiten. Helaas is een Arduino hoewel het zo lijkt - geen magisch
kastje waar je naar believen uitbreidingen op aan kunt sluiten, maar een
elektronisch component net als alle
anderen. Dit betekent dat het ook
stuk kan, net als alle anderen. Enige
kennis bij het gebruik is dus vereist.
Zelfs Duplo - ook random blokken
aan elkaar klikken - kan stuk.
Veel liefs,
Sunny

Recept vd Tweek Puuzel
Als je zin hebt in hete kippetjes
moet je volgens welingelichte
bronnen bij Abacus zijn. Om ze te
bereiden (berijden?) is echter een ingewikkelde procedure noodzakelijk
van ALV-bezoek, introkampbezoek
en ledendasaankoop. Niet voor deze
hete kip. Klaar in een handomdraai!
Benodigdheden:
-8 eetlepels ketchup
-3 eetlepels ketjap manis
-1 theelepel sambal
-Knoflookpoeder
-Paprikapoeder
-2 hele kipfilets
-0.5 ui
-2 dl water
-Allesbinder (bloem)
-Rijst
-Erwtjes
Bereiding:
Snijd de ui en de kip. Gooi alles in
een pan en bak onder voortdurend
omscheppen. Serveer met rijst en
erwtjes.

Zoals altijd is er een meter bier te
winnen voor de persoon die het eerst
met het goede antwoord bij het roze
front komt.
Dit keer een prachtig raadsel:
“Op dezelfde manier gebonden
als Atlas en Prometheus,
Kook ik eens per twee jaar
Ik ben erg eccentriek
Wat is mijn baan?”
En ook nu geldt natuurlijk dat de
SUNredactie altijd gelijk heeft, er
geen correspondentie over de uitslag
mogelijk is en dat er maar 1 (één)
meter bier wordt vergeven.

-STOP DE PERSIn de omgeving van de Abscint is
zojuist een zeer zeldzame Borrelkip
gesignaleerd. Aangeraden wordt om
de kip rustig te benaderen, het liefst
met een glas bier in de hand. Fris
kan de kip aggresief maken.
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Zekeringen!

Bescherm je Arduino tegen
doorbranden voor maar 11 cent!

