Laatste Nederlandstalige communicatiemiddel van E.T.S.V. Scintilla, rots in de branding

Redactioneel

Wij van de redactie voelen ons
nogal gepasseerd. Naast het feit dat
ons niets gevraagd is, wordt onze
Tegenwoordig zijn de vrijdagen al
mooie naam nu gebruikt voor een
minder guur en als wat warmer.
vage administratieve database. Deze
bestaat feitelijk nog niet eens, gezien
Nog eventjes en de temperaturen
de vacature die de SU recent op haar
zijn weer geschikt om buiten van het
website plaatste: “Student Union
gerstennat te genieten. Helaas moezoekt een website designer” (sic).
ten andere mensen op deze mooie
Hierin staat dat ze iemand zoeken
dag hard aan hun practicum of aan
met gedegen kennis van ICT om
andere verslagen werken. Mooi dat
SUN even in een paar uurtjes voor
jij, de lezer van deze SUN, al wel
ze in elkaar te klikken. Welnu, een
van de middag kan genieten!
echte SUN wordt inderdaad in maximaal twee uurtjes in elkaar geklikt,
maar dit gebeurt dan wel iedere
tweek en op vrijwillige basis, niet op
basis van (loon)slaaf -- werkgever.
tudent nion
Nu zou het natuurlijk wel grappig
zijn als Scintilla zich aan zou sluiten
etwork
bij de pilot voor de SUN, ware het
niet dat wij bij onze vereniging al
Enige tijd geleden las ik het voleen tweetal uitstekende systemen in
gende bericht: Student Union gaat
gebruik hebben voor respectievelijk
over op Student Union Network
de administratie en het bijhouden
(SUN) [bron: http://www.studentun- van activiteiten. Deze systemen zijn
ion.utwente.nl/verenigingen/nieuws/ niet even in 2 uurtjes in elkaar geknieuws.html/23835/4454/].
likt maar zijn het product van een
In dit stuk lezen we onder andere
jarenlange evolutie. Dus nee, wij
wat de SUN is volgens hen: “[...]
hebben geen behoefte aan een pilot.
SUN is een framework dat het moWij van de SUN zijn zo vrij om de
gelijk maakt om een studentendataSU ongevraagd advies te geven:
base te creëren waardoor de Student Bezint eer ge begint!
Union, haar koepels en aangesloten
verenigingen sneller hun adminisieve unny
tratie en online activiteiten kunnen
managen. [...]” Aha. Maar is het niet Door omstandigheden ben ik lizo dat Scintilla’s Universal News er chterlijk gedwongen om te verhuieerder bij was en deze zelfde doelen zen naar een oord wat iets verder
al vele jaren realiseert? Weliswaar
van hier ligt. Alleen omdat ik nog
slechts voor 1 vereniging, maar dat
wel op bepaalde vlakken een nutzit dan ook in de naam.
tige bijdrage wilde leveren heb ik
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afgesproken om mijn taken, heel
modern, “op afstand” uit te voeren...
Alleen nu is er afgesproken dat ik
een stuk input krijg waar ik zelf verder mee kan. Alleen is het probleem
dat de input niet geleverd wordt,
waardoor ik moeite heb om mijn
bijdrage te leveren. De vorige keer
moest ik wachten dat de input uit
Japan moest komen, alleen nu gaat
het ook mis als het uit het nederige
Twente moet komen?
Wat moet ik hier nou mee?
-Een wanhopige remigrant.
Lieve Remigrant,
Het is natuurlijk altijd lastig om je
wortels te verplaatsen, wat goed dat
je alsnog probeert om taken uit te
voeren in het nederige Twente. Het
kan natuulijk lastig zijn om deze
taken uit te voeren als je communicatiekanalen gelimiteerd zijn. Vooral
als deze kanalen passief zijn is het
erg lastig om hierover te communiceren. Het zou dan ook verstandig
zijn om een actievere vorm van
communicatie te utiliseren. Zo kan
er gedacht worden aan mail, sms,
irc, of andere vormen van digitale
communicatie. Als het blijkt dat
deze vormen van communicatie
alsnog zodanig passief zijn dat de
reactie hierop uitblijft, adviseer ik
dat je een Schop-o-gram, een SKping of een actieve proxy gebruikt
om de communicatie te versnellen.
Mocht dit alles mislukken, kun je
natuurlijk altijd nog een keer om
advies vragen.
Met lieflijke groet,
Sunny

Recept

Nu de temperaturen weer wat aangenamer aan het worden zijn, kun je
wel een verfrissing gebruiken na een
lekkere maaltijd. Daarom hier een
recept voor een verfrissend toetje:
Kokos-bessentrifles.
Ingrediënten:
2 bakjes blauwe bessen (a 150 g)
2 el bosbessenjam
1 beker slagroom (500 ml), opgeklopt
1 bekertje crème fraîche (125 ml)
4 kokosmakronen
Bereiding:
Doe 1 bakje blauwe bessen en de
bosbessenjam in een hoog bakje en
pureer kort met de staafmixer.
Meng de slagroom met de crème
fraîche. Verkruimel de kokosmakronen boven een kommetje. Schep in 4
longdrinkglazen 1 el van het slagroommengsel. Verdeel er wat kokosmakroonkruimels over. Schep hier
voorzichtig wat bessenpuree op en
verdeel er wat bessen uit het andere
bakje over. Maak zo laagjes totdat

alle ingrediënten op zijn. Eindig met
bessen. Serveer met een lange lepel.
Eet smakelijk!

Puuzel
Deze keer een Engelstalig raadsel:
“When you say my name I am gone
and the more I am explained the
smaller I become, who made me”
Weet je hier het antwoord op, meld
je dan bij de Borrelkoning en maak
kans op een meter bier!

Van het bestuur
Lieve SUNnies,
Het is alweer de eind van de week
en het weekend belooft zeer zonnig
te worden.
Dus tijd om naar buiten te gaan!
Lekker in het zonnetje zitten en vitamine D opnemen, eventueel onder
het genot van een lekker witbiertje.
Het is de ideale mogelijkheid om je
gedachten te verzetten van dagelijkse bezigheden, zoals bijvoorbeeld

SUN is een VriMiBo-uitgave, gesponsord door STORES
Redactie: Tim, Koen, Loddie en Denick. 			

het spelletje 2048. Dit is een alom
bekend fenomeen wat menig student
uit hun slaap en van het werk houdt.
Complete scoreborden worden bijgehouden met wie de hoogste score
haalt. Zelf ben ik niet echt een held
in het spel, ben nog niet verder gekomen dan 1024, waarnaar mensen
heel opbeurd riep: ‘je bent op de
helft!’... Zucht. Maar goed, ik heb
geaccepteerd dat het niet echt voor
mij, echter ben ik wel heel goed in
in de zon zitten! Aangezien dat voor
technische mensen erg lastig schijnt
te zijn volgt hier een kleine instructie:
sta op uit het meubilair waarin je je
bevindt. Loop naar buiten (balkon,
tuin, etc.). Ga zitten op een bank,
stoel, gras etc. En laat de zon je levenskwaliteit verhogen!
Veel plezier!
Liefs,
De penningmeester
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