Redactioneel

Van het bestuur

Puuzel

Proost! VriMiBo, Sun erbij! We
evalueren de week en komen tot de
conclusie dat er slecht nieuws te
melden is. De langste dag was
gisteren, de dagen worden dus de
komende tijd alleen maar korter. We
weten het nu zeker: op Pabostudenten kun je ook niet rekenen.
Het is nog steeds geen vakantie, voor
de meeste studenten nog een week,
en voor een enkeling nog twee weken:
duuuurt lang! Wie zich verheugt op
een dagje thema-park met achtbanen:
doen! houdt voet bij stuk, voel je niet
op je teentjes getrapt en doe vooral
oude schoenen aan: nooit meer last
van voetschimmel. Maar er is ook
goed nieuws. De studiereis is weg. De
heenreis
was
succesvol,
en
momenteel maken ze al een week
Canada onveilig. Het Parool meldt dat
een glaasje alcohol goed is, maar dat
3 per dag nog beter is. ook koffie is
goed: 3 koppen per dag is goed voor
lichaam en geest. Daar weet Sunny
alles vanaf: 's middags koffie om
wakker te worden en daarna over op
het goudgele vocht. 3 per dag is een
mooi begin, maar waar praten we
over?
Amsterdammertjes?
Halve
liters? Flesjes? En áls het flesjes
betreft, dan bevat een traditioneel
flesje uit deze omgeving toch ook
meer dan bij de barbaren elders in het
land... Wat hebben we deze Sun te
beleven? We hebben maar liefst twee
puuzels, dus 2 kansen op een meter
bier! Er is wetenschappelijk nieuws uit
Chili, het bestuur doet een duit in het
zakje en heeft cantus-nieuw, geniale
quotes
van
diverse
hoog
aangeschreven
mensen,
Politiek
nieuws uit Den Haag en Brussel, een
agenda, de laatste roddels over VVDbaas Rutte, een heerlijk recept om de
komende tweek weer te overleven tot
het volgende recept van de tweek, in
de volgende Sun, op de volgende
VriMiBo, waar Sunny nu alweer zin in
heeft! Tot dan! Proost!

Beste lezer,

Wat is het volgende getal in het rijtje?
Zoals altijd staat er voor de eerste die
met de juiste oplossing bij de Borrel
komt een meter bier klaar, dus sla
snel je slag!

Bestuur op 2/3 kracht
De mensen van de studiereis zijn een
week geleden vertrokken. Onder de
reizigers
ook
een
van
uw
Administrateur Sjors. Tegelijkertijd is
uw President Maarten twee weekjes
op vakantie in Frankrijk. Daardoor was
afgelopen week en is komende week
het bestuur op 2/3 sterkte. Let dus niet
op irritaties van de overgebleven
bestuurders als gevolg van een grote
werkdruk, maar help hen eens, door
bijv. op te ruimen of af te wassen!
.
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Vakantie
Voor veel EL'ers is het bijna zover:
over 2 weken begint de vakantie. Ook
voor de openingstijden van de SK zal
dit gevolgen hebben. Van maandag 9
juli t/m vrijdag 17 augustus zal de SK
weinig en op onvoorspelbare tijden
geopend zijn. Tijdens de intro dit het
geval zijn. Vanaf maandag 3 september zal er tijdens openingstijden weer
altijd een bestuurslid aanwezig zijn.

Agenda

50e Cantus
Op zaterdag 8 september zal de 50e
Cantus gehouden worden. Zet u dus
allen deze activiteit vast in uw agenda!
Omdat het de 50e Cantus betreft, zal
het er een bijzondere Cantus worden,
die je niet wilt missen!

Meer of minder

.

Food in de SK
Het bestuur heeft vrij recent nog flink
ingekocht bij de Macro. Dit betekent
natuurlijk wel dat jullie nog even voor
de vakantie flink moeten dooreten,
omdat de koeken, chips en chocoshit
anders over de datum geraakt. Gezien
de grote hoeveelheid klachten bij
gebrek aan voedsel zal dit geen enkel
probleem moeten zijn.
.

Namens het 76e bestuur der E.T.S.V.
Scintilla,
Erwin Bronkhorst
Secretaris

22 jun VriMiBo
28 jun Eind-P Event
06 jul Buitenborrel
21 aug Start Introductie
27 aug Opleidingsintroductie
08 sep 50e Cantus Scintillae
16 okt Wissel-ALV
17 okt Constitutieborrel

Nee dit gaat niet over de nieuwste
Suske en Wiske, daar is de
gemiddelde SUN-lezer toch echt te
oud voor (of zou dat moeten zijn). Nee
dit gaat gewoon over een meer. Of
eigenlijk meer over minder meer. In
Chili zijn ze namelijk een 10 tot 20
hectare groot meer kwijt geraakt. Het
duurde even voordat ze er achter
waren, want het meer is gelegen in
een gebied waar nauwelijks mensen
wonen, maar het is zeker dat het meer
er eind maart nog was en nu is
veranderd in een grote 35 meter diepe
kuil. Onderzoek naar de verdwijning
door enkele gewaardeerde Chileense
wetenschappers resulteerde in het
vermoeden
dat
het
meer
is
leeggelopen: ja het wetenschappelijk
niveau ligt erg hoog!

Recept van de Tweek

Size matters

Knoflookbiefstuk met frites en salade
Ingrediënten:
1
teentje
knoflook, 1
(kogel)biefstuk, 150 g aardappelpartjes met
schil (diepvries, zak a 450 g), 1 eetlepel
boter, 1 schaal (Griekse) salade (225 g), olie
om te frituren
Bereiding: Frituurolie verhitten. Knoflook
pellen en in plakjes snijden. Biefstuk
bestrooien met zout en (versgemalen) zwarte
peper. Aardappelpartjes in ca. 5 minuten
goudbruin frituren. In koekenpan boter
verhitten, biefstuk in ca. 4 minuten rondom
bruin en van binnen rosé bakken. Laatste
minuut plakjes knoflook meebakken (niet
donker laten kleuren, dan wordt knoflook
bitter). Aardappelpartjes laten uitlekken op
keukenpapier. Biefstuk op bord leggen,
knoflookboter
eroverheen
schenken.
Aardappelpartjes naast vlees leggen,
bestrooien met zout. In kom dressing (uit
verpakking) door salade scheppen. Salade
er apart bij geven.

Belangrijk nieuws voor de vrijgezelle
SUN-lezers: uit onderzoek blijkt dat
jonge vrouwen het formaat van de
penis erg belangrijk vinden, misschien
toch maar eens die mailtjes uit je
spamfilter vissen?

The pres says...
Van de Pres:
Vh bstr: 1 zt in 0033
ds gn nws Scntll. 1 zt nby Limoges. Vl
wyn ipv Grlsch.N&T-T = mooi. Wr =
ok. Vl bptts b3! Tt over 1 wk.
Op de Koningin, Op Scintilla! X1

Nog een Puuzel

Paparazzi
Deze tweek in SUN's paparazzirubriek: Wat eet Mark Rutte als hij van
Brussel onderweg is naar huis? Een
Big Mac menu! Met een aardbeienmilkshake, mocht je het willen weten...
helaas zijn er geen foto's van dit
wereldschokkende nieuws en zullen
jullie het met dit ooggetuigenverslag
moeten doen, wat overigens tot
voorgaande informatie beperkt blijft,
want jullie eigen reporter ter plaatse
had, in tegenstelling tot vele andere
bezoekers van "the big M", wel iets
beters te doen dan Mark Rutte te
observeren.

Door een mooi voorbeeld van
miscommunicatie, en dubbel werk is
het Suny gelukt om nog maar een
puuzel te genreren. Hulde daarvoor,
want ook voor deze puuzel staat een
meter bier koud. Wees er snel bij,
want op is op, weg is weg, en bier is
goed! Welke van onderstaande
antwoorden is het enige juiste
antwoord?
A. Antwoord A
B. Antwoord A of B
C. Antwoord B of C

Sunny says
Middle age is when your broad mind
and narrow waist begin to change
places.
- E. Joseph Crossman
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