Redactioneel

Van het Bestuur

Agenda

Hallo daar! De nieuwe SUN is er weer.
Vrijdagmiddag, VriMiBo, Tappers van
Scintilla, en Sunny aan de bar! Dat is alles
wat je nodig hebt voor een geslaagd eind
van de studieweek. Dan evalueren we de
week onder het genot van een Grolsch of
een andere versnapering. We hebben
massaal (46%) gestemd, Enschede is
jammerlijk weer op de kaart gezet door
een man uit Haaksbergen. De maan is
totaal verduisterd, maar voor wie dat
gemist heeft heeft sunny een tip: ogen
dicht en geniet! De beurs is gezakt:
jammer, Sunny voelt zijn beurs ook steeds
leger worden. De regering vindt 2
nationaliteiten niet verkeerd. Maar Koos
Spe uit Soest vindt bellen in de auto wel
verkeer(d). Raar, want met een fax-device
op je schoot het stuur vasthouden is erg
lastig! Voor meer informatie kan je Koos
bellen op zijn mobiel, maar dat nummer
plaatsen we niet aangezien hij zijn Blik op
de Weg heeft. De overheid is een flinke
lading kunst kwijt... Sunny al er direct een
voor de overheid bestellen: geel, met een
witte kraag. Prosit!

Beste studenten,

09 mrt VriMiBo
10 mrt Ouderdag
14 mrt 48e Cantus Scintillae
16 mrt Voorlichtingsdagen
19 mrt Computerdestructie
23 mrt VriMiBo
24 mrt Alumni meet ouderejaars
03 apr Wissel-ALV
04 apr Constitutieborrel
19 apr Gala
24 apr Lezing Océ

Recept van de Tweek
Ovenschotel met pasta en tonijn
Ingrediënten: 250g penne (pasta), 1 grote
stronk broccoli, in roosjes, 2 uitgelekte
blikjes tonijn, 30 g bloem, 400 ml halfvolle
melk, 2 geklopte eieren, 50 g geraspte 20+
kaas, 40 g tortillachips, olie, zout, peper

Bereiding: Verwarm de oven voor op
200°C. Kook de penne beetgaar zoals
aangegeven op de verpakking. Kook de
broccoli ca. 5 minuten in ruim kokend
water met zout beetgaar. Verdeel de
tonijn in kleine stukjes. Vet een
ovenschaal licht in met een beetje olie.
Giet de pasta af en meng met de broccoli
en tonijn. Doe het mengsel in de
ovenschaal. Doe de bloem in een pan en
klop de melk erdoor tot er geen klontjes
meer inzitten. Breng het geheel langzaam
aan de kook, voeg de geklopte eieren toe,
roer alles door en breng op smaak met
zout, peper en kaas. Haal de pan van het
vuur en roer tot de kaas is opgelost.
Verkruimel de tortillachips niet al te fijn
over de schotel en schenk daarna de saus
erover. Zet de schaal in de oven tot de
bovenkant goudbruin en knapperig is.

De bestuurswissel nadert, de posters
hangen, afrekeningen worden afgerond.
Kortom... een dolle boel! Intussen gebeurt
er ook bij alle commissies het nodige.
Schrijf in je agenda: 3 maart 's avonds is
de
wissel-ALV,
4
maart
de
constitutieborrel. Heb je ook zin in bier,
zingen en spitsvondige discussies? Dat
treft: woensdag aanstaande is er weer
een Cantus Scintillae.
Studiereis: go!
De studiereis naar Canada gaat definitief
door. De afgelopen maanden heeft de
commissie hard gewerkt om de benodigde
gelden binnen te halen. Vorige week
vrijdag heeft de SRC (Studiereis
Commissie) de knoop doorgehakt: er is
genoeg sponsoring en CR (Contract
Research) binnen gehaald om de
studiereis te kunnen financieren. De SRC
gaat nu hard aan het werk om iedereen
met zijn opdracht te laten starten en om
de reis feitelijk te organiseren.

Lieve Sunny

Excursies & gratis lunchlezing

Groetjes, De Stellae

De BinEx heeft weer een interessante
lezing
en
spannende
excursie
georganiseerd. Wellicht nog wat ver in de
toekomst, maar schrijf het vast in je
agenda (als je het interessant vindt): Océ
vertelt op 24 april tijdens een gratis lunch
over FlexRay, de opvolger van de CANbus, bekend uit de automotive industrie.
Op 4 juni gaan we naar een 1400 MW
kerncentrale in Duitsland.

Lieve dames,

Paaseieren
Wellicht hebben jullie ze al opgemerkt,
maar het SLOK is in hun pogingen om
Scintilla te domineren al begonnen overal
paaseitjes verstopt. Willen jullie helpen
zoeken?
Namens het bestuur,
Sjoerd Op 't Land

Sunny Says
Great people talk about ideas, average
people talk about things, and small people
talk about beer.

Gisteren was het Wereldvrouwendag. En
denk je dat we daar iets van gemerkt
hebben? De avond ervoor werden we nog
als echte ladies behandeld bij de film,
maar gisteren was er van al die
hoffelijkheid niets meer te merken. Ik
moest mijn eigen bammetjes smeren en
toen ik koffie wilde pakken had net een
man het laatste kopje koffie gepakt.
Sunny waar gaat het heen met de EL-ers?

Waarschijnlijk waren de meeste EL-ers
nog in de ban van de Tombsation van
afgelopen dinsdag. Alles was toen zo roze
dat
men
dacht
dat
het
toen
Wereldvrouwendag was. Maar alle
mannen in de Tombe hebben vandaag
kunnen lezen dat ze gisteren wellicht
tekort hebben geschoten en kunnen daar
tijdens de VriMiBo natuurlijk iets aan
veranderen. Hoe dan ook ze halen
vanmiddag hun eigen biertje maar!
Liefs, Sunny

grappig doen of begin eens een goed
gesprek.
Hier
ter
inspiratie
wat
onderwerpen/krantenkoppen waar ik met
meer inspiratie misschien wel een
vlammend/grappig/verzin-zelf-wat stukje
over had geschreven:

Goudkoorts
Behalve dat men in Zuid-Amerika
momenteel weer last heeft van een
vernieuwde goudkoorts, kunnen ze er bij
Studio SPort ook wat van. Dit weekend
tijdens de WK afstanden schaatsen
belooft Mart Smeets ons ook een gouden
waterval aan medailles. Natuurlijk moet
het nog worden waargemaakt allemaal,
maar de eerste twee gouden plakken zijn
al weer binnen. Nu ook Michaela Kraijeck
weer een ronde verder is in een
schaatstournooi en PSV bij de laatste 8
van de CL zit, komt het wij-gevoel bij
Studio Sport weer helemaal boven. Zodra
er kans gemaakt wordt op een titel, dan
heeft men het altijd over: "Wat zijn WIJ
goed!" en "Wij hebben goud!" Toch
grappig om te zien wat edelmetaal
allemaal met een mens kan doen.

Puuzel
Er zijn vier knooppunten S1 S2 S3 en S4.
De kans dat je van knooppunt S1 van S2
gaat is een half, van knooppunt S1 naar
S3 is ook een half. De kans om van S2
terug naar S1 te gaan bij een stap is 1,
net als van knooppunt S3 naar S4 en van
S4 naar S1. Wat is gemiddeld het aantal
stappen dat nodig is om, vertrekkend
vanaf knooppunt S1 de eerste keer door
knooppunt S4 te komen?

"Coalitie
Kamer"

houdt

meerderheid

Eerste

"Uitgestorven gewaand rietzangertje duikt
op"
"Onderzoek na schietpartij Enschede"
Los de Puuzel op en kom als eerste met
je goede antwoord naar een van de
tappers tijdens deze VriMiBo! Je krijgt dan
een meter bier van de SUN welke je
natuurlijk kan delen met de andere
mensen in de Tombe.

Doe het lekker zelf...
Jas uit. Computer aan. Koffie. E-mail.
Koffie. Even snel een stukje voor de SUN
schrijven, moet wel een grappig stukje
zijn! De krant gaf weinig inspiratie, Nu.nl
nog maar eens bekijken. Nog geen
inspiratie; koffie? Ga er maar aan staan,
op vrijdagmorgen bedenken: " Oh ja, het
is weer Scintilla-VriMiBo", de SUN moet
weer gevuld om die EL-ers die niet sociaal
of grappig genoeg zijn om zo'n sociaal
evenement als een vrijdagmiddagborrel te
overleven te ondersteunen. Nou het zit er
even niet in vandaag, ga zelf maar
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"Zwangerschap stimuleren bij studentes"
"Vrouwtjesspin krijgt kuisheidsgordel"
"Het vermeende
vrouwen"

gevaar

van

slimme

"Indiase koe vergrijpt zich aan kippen"
"U-raad stemt in met onderwijsnota"
"Adempauze?"
“Belgische
milieufilm”

minister

met

heli

naar

Sunny Says more…
“Drinking beer doesn't make you fat, It
makes you lean.... against bars, tables,
chairs, and poles.”
“A fine beer may be judged with only one
sip, but it's better to be thoroughly sure.”
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