Redactioneel
Alweer de 9e SUN van dit jaar! Maar
door al het geruil met VriMiBo's is
het pas de eerste reguliere uitgave
in onze 18e jaargang. Daardoor
zullen
ook
de
komende
twee
vrijdagen Scintillianen achter de
bar te vinden zijn en komt er dus
ook een mooie oktober-trilogie van
onze kant. Veel plezier met deze
SUN en tot volgende week!

Terreur
Voor de mensen die niet iedere vijf
minuten
nu.nl
checken
of
voor
diegenen
die
gewoon
kicken
op
spanning en sensatie, het is weer
PANIEK & PEEUW! in Nederland. Het
Binnenhof wordt bezet door blauwe
mannetjes
met
body-armor
en
geweertjes. Bij Checkpoint Charlie
wordt er gecontroleerd of je wel
beschikt over een collegekaart (en
geen beamers). En in de Tombe wordt
er bier getapt. Rararaaaa, waar ben
je
het
veiligst?
Volgens
de
legendes schijnt de kelder een 747impact erboven te overleven. Enige
nadeel is dat het dan even kan
duren voordat je weer buiten staat,
maar daar komt De Borrel om de hoek
kijken! Proost en prettig weekend!

Antwoorden Quizzz
De gezamenlijke inzending van Arjan
B, Olaf Z, Hubert F en Jos A heeft
de
eerste
prijs
gewonnen
deze
tijdens
de
VriMiBo
uitgereikt!
Hieronder alle antwoorden:
6 sept. 2005
De eerste quizvraag is: "Wat was de
1e
commissie
van
de
E.T.S.V.
Scintilla?"
- De eerste commissie van Scintilla
was de verificatie commissie! Deze
is
opgericht
op
4-10-1966,
de
tweede commissie is opgericht op
13-11-1967
en
was
de
Redactie
commissie.
9 sept. 2005
Wanneer was de eerste borrel der
ETSV Scintilla en wanneer was de
eerste in de Tombe?
- 25 feb 1966 en 18 juni 1998.
Hoe heette de voorganger van de SUN
en wanneer is deze SUN voor het
eerst uitgegeven.
- Antwoord c, de nieuwsbrief.
11 sept. 2005
Redenen waarom medewerkers ook lid
mogen worden van Scintilla.
a.
vakgroepinformatie
voor
studenten
kan
via
Scintilla

georganiseerd worden.
b. voor medewerkers bestaat de
mogelijkheid om mee te gaan op
excursies
c. de Scintilla borrels kunnen als
een sociale ontmoetingsgelegenheid
gaan fungeren.
d. onder de medewerkers bestaan
vaak goede ideeën voor excursies
e. bij de medewerkers bestaat vaak
een
beter
contact
met
het
bedrijfsleven dan bij studenten,
dit
is
belangrijk
bij
het
organiseren
van
de
lezingen,
excursies en dergelijke.
- Al deze antwoorden zijn juist!
In de beginjaren werd er door
Scintilla een zgn. elektronische
vossenjacht georganiseerd. Hoe ging
dat in zijn werk?
- Een vossenjacht houdt dat een
aantal teams een verstopte zender
op moeten sporen welke een vooraf
bepaald signaal uitzendt.
13 sept. 2005
Welke commissie had de meeste tijd
nodig om opgezet te worden?
- Het antwoord op deze vraag is
antwoord d, de SUN! In 1981 is het
idee
van
de
SUN
oftewel
de
Nieuwsbrief begonnen, in 1988 is de
eerste Nieuwsbrief uitgebracht!
Hoe oud is het Lecoschap?
- De eerste leco dateert uit het
jaar 1989, het lecoschap is daarmee
16 jaar oud!
14 sept. 2005
In welke ALV is
eerst besproken?
SOT beter kunnen
- Dit was de ALV

het SOT voor het
bonus: wat zou het
doen...
van 8 juni 1988.

Agenda
De activiteiten van
vereniging Scintilla
tijd:
14
18
19
21
25
28
15
17
22
14

okt
okt
okt
okt
okt
okt
nov
nov
nov
dec

Studie(??)de komende

VriMiBo
ALV
Constitutieborrel
VriMiBo
Activismeborrel
VriMiBo
Schlagerborrel
Actievelingenuitje
TWEEFPA
Computerdestructie

Van de Tappers
Iedereen die dit leest tijdens de
borrel kent het belang van een
lekker biertje op vrijdagmiddag,
maar bij deze geven we je nog wat
historisch bewijs van het belang
van bier, opdat jullie het niet
zullen vergeten!
"Beer is proof that God loves us
and wants us to be happy."
-Benjamin Franklin
"Sometimes when I reflect back on
all the beer I drink I feel ashamed
- Then I look into the glass and
think about the workers in the
brewery and all of their hopes and
dreams. If I didn't drink this
beer, they might be out of work and
their dreams would be shattered.
Then I say to myself, 'It is better
that I drink this beer and let
their dreams come true than be
selfish and worry about my liver.'"
-Deep Thought, Jack Handy

Sinds
wanneer
wordt
de
SUN
uitgebracht met het huidige logo?
- De eerste SUN met het huidige
logo was de SUN van 21-10-92.

"I drink to make
interesting."
-George Jean Nathan

Hoe heet de eerste
E.T.S.V. Scintilla?
- Bert van Gorkom.

"I feel sorry for people who don't
drink. When they wake up in the
morning, that's as good as they're
going to feel all day."
-Frank Sinatra

President

der

In welk jaar heeft Scintilla haar
eerste hoofdsponsor binnengehaald?
- Dit was in het jaar 1989, wie dit
was is terug te lezen in het
jaarboek!
15 sept. 2005
Wat was de bestemming van de derde
studiereis in de geschiedenis van
Scintilla?
- Na een reis naar Zweden en
Zwitserland
volgde
de
derde
studiereis,
deze
ging
naar
Engeland!
Hoeveel excursies waren er het
eerste jaar georganiseerd?
- In het eerste jaar is Scintilla 6
keer op excursie geweest.

other

"[I
recommend]…
bread,
vegetables and beer."
-Sophocles'
philosophy
moderate diet

people

meat,
of

a

"This is grain, which any fool can
eat,
but
for
which
the
Lord
intended a more divine means of
consumption... Beer!"
-Friar Tuck
"You can't be a real country unless
you have a beer and an airline - it
helps if you have some kind of a
football team, or some nuclear
weapons, but at the very least you
need a beer."
-Frank Zappa
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