Redactioneel

Seks

Lieve Sunny

De SUN is bezig met de 20e jaargang en
dus een lustrumjaar, met andere woorden
de SUN viert alweer haar Vierde Lustrum!
Deze week zullen we daarom onder
andere terugblikken op het verleden door
middel van de alom bekende greep uit de
oude doos.

met een robot. Dat heeft de toekomst.
Nu.nl rapporteert heden dit opmerkelijke
nieuws. David Levy komt met een
proefschrift genaamd "Love and Sex with
Robots" waar hij alle nieuwe feiten over
zijn relatie met de mechanische
medemens openbaart. In de toekomst zal
intermenselijk samenzijn tenminste 50%
worden vervangen door intimiteit tussen
een kunstmatig en een geboren individu.

Ondanks overdonderend succes en vele
blijken van waardering vorig jaar, wordt
de SUN niet meer verspreid onder een
groot publiek, alleen in Tombe en SK is
de SUN nog te lezen. Ook aan ons
lustrum is nog weinig aandacht besteed.
Waar voor Scintilla twee jaar geleden een
hele feestweek werd georganiseerd en de
Tombe tijdens haar eerste lustrum was
gevuld met feestende oudgedienden blijft
het rond het (vierde!) SUN-lustrum erg
stil. Kan daar niet wat aan gedaan
worden?

Tevens is er een categorie terug van
weggeweest, namelijk de Aldi van de
Tweek. Om het VIERde lustrum te
VIERen, geven we ook nog eens VIER
meter bier weg. Laten we hopen dat er
een beetje volk op komt dagen,
vanmiddag, anders heeft Sunny wel een
hele zware avond.
De eerste meter gaat naar de bedenker
van de eerste juiste oplossing van de
puuzel. Zet hem op! Vervolgens is er een
heuse slagzin. Maak hem af, en de eerste
oplossing die ons in schaterlach doet
uitbarsten verdient een meter pils. De
laatste 2 meters (het kan niet op) worden
elders toegelicht.

Agenda
Heden
16 okt
17 okt
23 okt
26 okt
14 nov
22 nov
31 dec

VriMiBo
Wissel ALV
Constitutieborrel
SCALA's Waterskiën
VriMiBo
Excursie Thales
11-Bierentocht
Jaarwisseling vanaf 00:00u

Aldi van de Tweek
Pyramat sound rocker
Als echte EL-er, ben je altijd op zoek naar
gadgets! Deze week weer eens een ALDI
van de Tweek met daarin deze geweldige
Sound Rocker: een stoel en speakers
ineen.Wat wil je nog meer... Voor slechts
89,99 eurootjes kun je zelfs bij de stores
niet zoiets krijgen. Hoef je eindelijk je
huisgenoten niet meer aan te kijken of je
de speakers mag gebruiken voor het
gamen of een film te kijken.

In 2050 wordt dit de normaalste zaak van
de wereld. In Japan en Korea zijn al 5000
dollar kostende poppen te koop en niet
aan te slepen. Ze zeuren niet, hebben
geen hoofdpijn en doen alles wat de
eigenaar (of huurder voor maar 100 euro
per uur) wil. Levy vertelt verder: "Over
enkele decennia zit mogelijk een robot in
het Witte Huis". Dat zou maar goed zijn,
want al die stagiaires mogen wel eens
met rust gelaten worden, toch?
Sunny vindt dit erg interessant en nam
vandaag contact op met huize Levy. De
vrouw van David nam op, maar door het
vastlopen van haar besturingssysteem
(vista?) kon een goed gesprek niet
aangeknoopt worden. Als kanttekening
moet nog geplaatst worden dat de
betreffende
Londense
onderzoeker
schaker van beroep is.

Recept van de Tweek
Spekjespasta met spinazie
(6 personen)
Ingrediënten:
2
bakjes
miree
(=kruidenkaas), 600g macaroni, 2 prei, 2
uien, 250 gr champignons, 3 spinazie a la
crème, 3 bakjes spekjes
Bereiding: Snijd de prei, uien en
champignons. Bak de spekjes apart en
laat het vocht weglopen. Bak de prei, uien
en champignons en kook ondertussen de
macaroni en ontdooi de spinazie op een
laag vuurtje. Gooi eerst de spekjes bij de
gebakken groenten, daarna de macaroni
erbij, de miree en de spinazie. Roer dit
geheel door elkaar, verwarm het nog
eventjes en eet smakelijk!

R.E.D. Actie
Beste R.
Het is inderdaad wat stil. Schande! Dat
mag je er van spreken. Maar Sunny zou
Sunny niet zijn als ze geen raad zou
weten. Ik denk dat het bestuur wat
'vergeten' is op de begroting en dat er op
de ALV ineens een postje voor de SUN
gepresenteerd wordt, waarmee de SUN
alsnog zijn feestje kan bouwen! En jou
kennende zullen vast ook alle vaste lezers
daarvan profiteren.
Liefs, Sunny

Sikkepoot sukkelt
...maar een beetje door. Ofwel, het gaat
nog niet zo heel rap met onze
gezamenlijke Suske en Wiske en de
inzameling van Coöp stickers. Zo komt
onze rode strip natuurlijk nooit vol. Als we
namelijk dubbelen niet meetellen, 5
stickers per pakje, 10 euro per pakje, 10
weken durende actie is omgerekend ruim
70 euro boodschappen per week,
exclusief statiegeld.
Om er een beetje vaart achter te zetten,
looft de SUN bij deze voor elk pakje
stickers een biertje uit. Met andere
woorden 100 euro boodschappen levert
een meter bier op! :) Wees er snel bij,
want we willen Suske en Wiske lezen,
bovendien hebben we slechts 2 meter pils
staan voor deze actie.

Hälsningar
Sverige

utifrån Sunny Says

Ook de Zweden geloven niet in zinloos
geweld, vorige week is een 16-jarige
jongen doodgeschopt en vandaag is daar
een demonstratie tegen. Niet alleen in de
stad waar het gebeurde, maar in alle
grote steden.

If everything goes as planned, you've
probably overlooked something.

Wanneer word de volgende vergelijking
waar?

- Murphy

16 + 53 + 3 + 27 + 7 = 14
Lever het goede antwoord in bij de
tappers en verdien een meter bier.

Uit de oude doos

Alleen is dit land dan wel weer wat
doorgeslagen in wraakacties, de familie
van één van de verdachten zit nu op een
schuiladres omdat ze zelf bedreigd
worden. Maar gelukkig ook onzinnig
nieuws, politieman bekeurd omdat hij een
taart wou hebben in ruil voor zijn hulp. De
taart zou als beloning voor het
terugvinden van een muziekinstrument
moeten dienen.
En wil je over vijf jaar van Göteborg naar
Stockholm, dan zijn auto en trein je enige
opties, in ieder geval wanneer de groene
partij hier in zweden zijn zin krijgt! Ja, ze
hebben hier ook zo'n milieu partij. Geen
vliegtuigen meer tussen de twee grootste
steden van Zweden, maar opzich is dit
ook best te doen met de trein.
De trein die nu tussen deze twee steden
rijdt doet er zo rond de drie uur over,
waarschijnlijk duurt het vliegen tussen
deze twee steden, inclusief inchecken en
alles, ongeveer even lang. En verder,
zoals de trouwe lezers zich misschien
kunnen herinneren, vorige keer was
Zweden druk met de vader die zijn
dochter niet naar het altaar mocht
brengen, deze week is er een stelende
bruid! Op haar trouwdag heeft ze haar
eigen bouqeut uit de bloemenwinkel
gestolen. In plaats van een aangifte heef
de eigenares haar excuses aangeboden
en een vergoeding voorgesteld om de
bruid schadeloos te stellen, haar net
gekapte haar was namelijk wat in de war
geraakt door het inbreken...
En verder, een sneeuw alarm! Groetjes
vanuit het steeds kouder wordende
Zweden.

Puuzel

Zoals bekend is de SUN bezig aan haar
20e jaargang, dit lustrum (en het feit dat
de SUN aan het vergrijzen is, en oude
lullen hebben het nou eenmaal graag
over vroeger...) lijkt ons reden genoeg om
een blik in de oude doos te werpen.

Van het bestuur
Het kandidaatsbestuur op campustour.
Afgelopen
donderdag
heeft
het
kandidaatsbestuur zich op een gezellige
manier voorbereid op de komende
bestuursperiode.
Met een camera en een grote, mooie rode
bank begaven wij ons op de campus op
zoek naar de verenigingskamers van
andere SV's.
Het doel van deze tocht, voor de
N.N.T.N.A, was niet geheel duidelijk. Het
was namelijk de opdracht om met onze
eigen meegebrachte bank een foto in de
verenigingskamers van eerdergenoemde
SV's te maken.
Natuurlijk is het goed om kennis te maken
met andere SV's, maar het devalueren
van een foto van Scintilla door een andere
verenigingskamer op de achtergrond te
plaatsen is natuurlijk vreemd.
Desondanks was de activiteit goed voor
de binding van de leden van het
kandibestuur.

Vandaag gaan we terug naar de 10e
jaargang uit het jaar 1997. Natuurlijk veel
aandacht voor activiteiten binnen Scintilla
(TLTZEIDL, borrels, lezingen, ALV's,
wisselborrels, etc.) en nieuws (Lady Di(e),
Ontgroeningen bij Vindicat en een
vooruitblik op de millenniumbug om maar
een greep te doen), veel lijkt er niet
veranderd te zijn.
Ook toen aandacht voor verhuizingen,
ook nu bij Scintilla weer iets wat er aan zit
te komen. Destijds een verhuizing van de
SK (van "Heilige grond" naar de huidige
locatie), Stores (van huidige Tombe naar
de huidige locatie) en aandacht voor de
klusserij aan de bar in de voormalige
Stores als voorbereiding op de Tombeopening voorjaar 1998 (daarvoor werden
borrels in de kantine gehouden).
Meer oud nieuws lezen? Duik eens in het
SUN-archief op onze website!

Slagzin
Maak deze slagzin zo origineel mogelijk
af:
"Met Suske, de Sun, de Borrel en bier,
heb je weer een hele middag ple...."
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