Redactioneel
Beste Scintillianen! Het is weer zover!
Koning Zomer is deze week weer
officieel in Nederland gearriveerd.
Werkkamers zijn veranderd in sauna's
en daarom is het goed dat jullie
allemaal deze SUN in de Tombe aan
het lezen zijn want de kelen zullen wel
gesmeerd moeten worden! Van de
week is er natuurlijk ook binnen de
vereniging weer veel gebeurd, dus
treuzel niet langer en kijk wat de SUN
u deze week te bieden heeft!

Van het bestuur
Scintilla op TV bij Te Land, ter Zee
en in de Lucht!
Wil jij Scintilla op TV zien? Kijk dan
morgen (zaterdag 9 juni) om 19:00
uur naar Nederland 1. Hier zal
Scintilla te zien zijn bij het onderdeel
“Heen en Weer” van “Te Land, ter
Zee en in de Lucht”. Voor diegene die
dit te laat lezen: het bestuur zal er
voor
zorgen
dat
het
wordt
opgenomen, zodat het binnenkort te
downloaden zal zijn vanaf de website!

kan iedereen bij de STORES kopen
zonder lid te hoeven zijn van Scintilla.
Nieuwe printer
Scintilla heeft een nieuwe printer
aangeschaft. “Kira” had al langere tijd
problemen met het uitvoeren van haar
taken: printen voor onze vereniging.
De nieuwe printer zal binnenkort
geïnstalleerd
worden
in
onze
verenigingskamer en zal, al dan niet
met gepaste trots, de naam “Paris”
krijgen.
Namens het bestuur,
Maarten Abeling, President

Agenda
08 jun
11 jun
13 jun
14 jun
15 jun
20 jun
22 jun
16 okt
17 okt

VriMiBo
49ste Cantus Scintillae
Quiz borrel
Borrellezing Shell
Ohiariha Uitzwaaiborrel
Excursie AimValley
VriMiBo
Wissel-ALV
Constitutieborrel

Maandag 11 juni zal de 49e cantus
gaan plaatsvinden! Heb je ook
genoeg
van
tentamenstress,
projectstress of gewoon zin om onder
het genot van bier te discussiëren en
te zingen? Schrijf je dan nu in! De
inschrijflijst hangt zoals gewoonlijk in
de SK.
Studiereis

Lidmaatschap STORES
In de afgelopen STORES vergadering
is besloten dat de lidmaatschapseis
komt te vervallen. Vanaf september

Loosert! Ga je inbreken, laat je je
drugs bij de klant achter. De Belg
(duh) uit Anderlecht belde aan om de
drugs terug te krijgen uit de kelder.
In Delft zijn pinpassen gekopieerd,
hulde! Zo creëer je nog eens geld. De
kopieerders kwamen echter van een
koude kermis thuis, de pinpassen
stonden rood.
De hierdoor ontstane schuld valt
echter in het niet bij de schulden die
jongeren door pokeren maken. Sunny
zegt: valt mee, bij de action kost zo'n
setje minder dan een tientje, toch? En
zolang ze pokeren, zuipen en blowen
ze niet.
Bovendien kunnen ze in die tijd niet
slepen met asbest, zoals gebeurde in
Heerenveen, domme Friezen, wat
betekent asbest in het Fries? Is er
dan nog goed nieuws te vinden op het
www? JA! T-Spoon gaat weer
optreden! Hulde!

Recept van de Tweek
Kalkoentournedos
met
appel
en
gembersaus
Ingrediënten: 1 appel, 4 gemberbolletjes, 4
kalkoentournedos, 25 gr. boter, 1 bekertje
slagroom, 3 el. gembersiroop, 10 sprietjes
bieslook, verse, 0.5 tl. kerriepoeder,
Peper, Zout.

Cantus

Het bestuur wil in deze laatste SUN
voor de studiereis de deelnemers aan
de studiereis veel succes en vooral
plezier toe wensen.

Sunny op nu.nl

Sunny says
Beer proves that God loves us and
wants us to be happy!
-

Benjamin Franklin

Bereiding: Lekker met een timbaaltje van
(wilde) rijst en gesmoorde prei. Wrijf de
kalkoentournedos in met zout, peper en
kerriepoeder. Verhit de boter in een
koekenpan en bak de kalkoentournedos in
8 minuten bruin en gaar. Schil intussen de
appel en verwijder het klokhuis. Snijd de
appel in 4 mooie plakken. Snipper de
gemberbolletjes fijn. Leg de tournedos op
een warme schaal en houd ze onder
aluminiumfolie warm.
Bak de appelplakken in 2 minuten bruin in
het bakvet. Leg de appelplakken op de
kalkoentournedos. Roer de gesnipperde
gember, gember-siroop en slagroom door
het bakvet. Roer de aanbaksels los. Kook

de saus op hoog vuur tot hij goed van
dikte is. Breng de saus op smaak met zout
en peper. Leg de tournedos op de warme
borden. Schenk er een beetje saus langs
en garneer met sprietjes bieslook.

Puuzel
Een man komt bij de sociale dienst,
en een medewerker vraagt de man:
"Meneer, hoeveel kinderen hebt u?"
De man antwoordt: "Ik heb er drie."
Medewerker:
kinderen?"

"Hoe

oud

zijn

uw

Man: "Het product van de leeftijden is
36."
Medewerker: "Dat is niet genoeg
informatie meneer.'
Man: "Oh ja, de som van de leeftijden
is gelijk aan het aantal winkels voor dit
kantoor."
Medewerker: "Dat is nog steeds niet
genoeg."
Man: "Mijn oudste kind houdt van
chocolade."
Hoe oud zijn de drie kinderen?
Uiteraard wint de oplosser van deze
Puuzel weer de felbegeerde meter
van het goudgele vocht.

Van de Receptie
Veranderingen bij het FB, het UT
Nieuws stond er vol van. Gelukkig zijn
achter de receptie nog steeds
dezelfde vertrouwde mensen terug te
vinden en dat zal nog wel even zo
blijven. Alhoewel er eentje gaat
afstuderen en er één naar Canada
gaat, maar voorlopig nog lekker
vertrouwd.
Toch ook leuk dat we hier ook nog
wat meemaken van de queeste van
de heer Franken. Stukjes schrijven,
pakketjes doorgeven, brieven lezen,
genieten van het uitzicht en
meegenieten van de lezing in T4. In
elk geval tot nu toe een geslaagde
dag denken wij. We hopen dat we
natuurlijk nog veel meer leuke dingen
van Scintilla meekrijgen achter de
receptie en als mensen zich tijdens de
VriMiBo's vervelen is een koel en
verfrissend drankje voor achter de
balie nooit erg :-) Proost!

Lieve Sunny
Dan denk je dat je je grootste
uitdaging in je leven achter de rug
hebt, verzinnen een paar vrienden
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een uitdagend weekend vol allerlei
opdrachten en queestes voor je. Nou
dient dit alles een hoger doel
uiteraard: Toelating tot het dispuut der
Viri Prudentes. Begrijp me niet
verkeerd, dit is mijn doel ook, maar is
het normaal dat mijn geleende
overhemd hierbij doordrenkt moet
raken met lichaamssappen?
Een drijfnatte Kandi

Beste kandi
Allereerst hulde voor het feit dat u
ondanks bovenstaande hindernissen
toch verwoedt u queeste continueert!
Uiteraard verbaast het ons zeer zeker
niet, dat daar waar gehakt wordt er in
dit geval zweetdruppels vallen.
Toelating tot bovenstaande dispuut is
geen kleinigheid. Denkt u er wel aan
dat u uw geleende overhemd in
dezelfde toestand retourneert als
waarin u deze ontvangen hebt.
Succes met uw vervolg!

Met vriendelijke groet,
Het Comité i.s.m. Sunny

nr: 19 jaargang: 19

