Redactioneel
Al weer de 20e jaargang van de SUN
gaat deze week van start. Voor de
nieuwe lezers onder ons een korte
introductie in wat er voor jullie ligt.
Ongeveer elke tweek (twee weken) heeft
Scintilla
de
VriMiBo
(Vrijdagmiddagborrel) in de Tombe. Het
is inmiddels traditie om dan een SUN uit
te brengen. In de SUN staan leuke,
nuttige, grappige, serieuze en kritische
stukjes. Meestal ook een Puuzel
waarmee een meter bier te verdienen is
en staat er vaak een recept in om
inspiratie op te doen voor een kookbeurt
de week erna.
Zo ook deze week. De SUN-redactie is
weer hard aan de slag gegaan na het
lange zomerreces en heeft deze week
weer een SUN vol leuke stukjes voor
jullie. De tweekelijkse Puuzel is er, een
lekker recept voor de beginnende
student en natuurlijk wat actuele kopij.
In de Tweede Kamer zijn ze nu hard
bezig elkaar in de haren te vliegen. Bij
Scintilla kan dit binnenkort ook,
aangezien volgende week er een
Tussentijdse ALV is. Allemaal komen dus
om eens lekker met elkaar te
discussiëren.
De jarigen Gerbert, Ramy en Bart: van
harte gefeliciteerd! En vanaf deze plek
nu vooral veel leesplezier gewenst en
neem nog een biertje op de eerste
Scintilla-VriMiBo van dit collegejaar!
Proost!

Agenda
21 sep VriMiBo
25 sep Tussentijdse ALV
28 sep VriMiBo
05 okt SCALA's Grolsch Excursie
09 okt SCALA's Waterskiën
16 okt Wissel-ALV
17 okt Constitutieborrel

President: "Beste Secretaris ik denk niet
dat we de twee getallen weten."
Secretaris: "Aha!, Nu weet ik de twee
getallen." President: "Nu weet ik de twee
getallen ook." Penningmeester: "Nu weet
ik ook de twee getallen."
Welke twee getallen heeft de Ledencoördinator in zijn hoofd? Lever je
antwoord (plus uitleg) in bij de tappers
voor een meter bier!

Lieve Sunny
Ik het niet meer. De ALV stress
langzaam tot mij door te dringen. Het zo
erg dat ik belangrijke woorden in mijn
mail weg. Hierdoor ik niet helemaal meer
begrepen.
Hierdoor
het
bestuur
besluitloos wat natuurlijk niet zo. Jij me
helpen?
Groet een bestuurslid.
Beste admin,
Natuurlijk kunnen we je hiermee helpen
hier heb je een paar hints: snap, begint,
is, laat, wordt, lijkt, is, Kan! Met deze
hints moet het wel weer goed komen.
Liefs Sunny

6Pack
Donderdagochtend werd de SK gebeld
door Esteban, een van de presentatoren
van 6Pack op MTV, met de vraag of wij
hem konden helpen met een item voor
een aflevering van 6Pack. In het kader
van het thema van het 6e seizoen, met
als thema Save the Universe, zocht hij
mensen die hem konden helpen met het
maken van een apparaatje dat met
behulp van loop energie een lampje kan
laten branden.

Puuzel

Uiteraard zijn we bij scintilla de beroorste
niet en zijn er een paar studenten aan
het werk gezet die binnen een dag een
apparaatje hebben gemaakt. Op het
moment van drukken van de SUN
worden de opnames met het apparaat
gemaakt op het sportcentrum.

De Ledencoördinator, de President, de
Secretaris en de Penningmeester van
Scintilla zitten in de Tombe tijdens de
VriMiBo. Plotseling Zegt de Ledencoördinator: "Ik heb twee gehele getallen
groter dan 1 in mijn hoofd en vertelt de
som van deze getallen aan de President
en het product van de getallen aan de
secretaris. Daarna vind het volgende
gesprek plaats:

Voor de geintresseerde EL-er hier de
oplossing die in elkaar is gezet. Er is
gebruik gfemaakt van 3 spoeltjes met per
spoeltje 3 magneetjes. Een los
magneetje beweegt heen en weer tussen
twee afstotende magneetjes aan de
buitenkant van het spoeltje. Voor de rest
is er nog een condensator en een 6Pack
diodes gebruikt om een ledje te laten
branden.

Recept van de tweek
Boerenkool-lasagne & shoarmavlees
Ingrediënten: 1 zak boerenkool (300g),
lasagne vellen, 2 gesnipperde uien, 25g
boter,
250g
shoarma,
4el
rode
shoarmasaus/ketchup, 225g magere
kwark, 150gr geraspte oude kaas, 1
zakje kaassaus, 1 ingevette ovenschaal
Bereiding: In ca. 15 min de boerenkool
met een beetje water laten slinken en
daar laten uitlekken in een vergiet. Verhit
in een koeken pan de boter en bak de
uitjes ca. 2 min zachtjes mee. Voeg de
shoarma en bak ca. 5 min al roerend
mee. Haal de pan van het vuur en voeg
de shoarmasaus of ketchup toe.
Vermeng in een kom de kwark en de
helft van de kaas. Maak in een
steelpannetje de kaassaus volgens de
gebruiksaanwijzing op de verpakking en
roer de rest van de kaas hierdoor. Leg
een dun laagje boerenkool op de bodem.
Leg hierop een laag lasagne vellen. Strijk
hier vervolgens wat kwarkmengsel over
uit. Vervolgens weer een laagje
boerenkool en shoarma. Dek dit af met
lasagne vellen. Vervolg dit tot de schaal
vol is. Zorg dat de laatste laag lasagne
bladen zijn. Giet de kaassaus erover. Zet
de schaal ca 40 min in een
voorverwarmde oven van 200 graden
totdat ze goudbruin gebakken is.

Van het bestuur
De vakantie is voor ons gevoel al weer
lang geleden, toch zijn de colleges pas 3
weken geleden begonnen. Daarom wil
het bestuur via deze weg iedereen een
succesvol collegejaar toewensen. In het
bijzonder de eerstejaars, waarvoor een
nieuwe tijd aanbreekt. Heel veel succes
en plezier in jullie studententijd!
Eerstejaarslunch
Om het contact tussen bestuur en
eerstejaars goed te onderhouden, heeft
het bestuur vorige week vrijdag gelunched met de eerstejaars. Het bestuur
vond het een gezellige lunch en hoopt
dat de eerstejaars het ook leuk vonden.
Fotowedstrijd
Zoals alle studiereisgangers hopelijk
weten,
heeft
het
bestuur
een
fotowedstrijd georganiseerd in een aantal
categorieën. Het bestuur herinnert jullie
hierbij aan de deadline van de inzending,
die is gesteld op woensdag 26
september om 12.00 uur overdag. De
uitslag zal op de VriMiBo van vrijdag 28
september bekend gemaakt worden.

Kandidaatsbestuur
De oplettende Scintilliaan heeft het
waarschijnlijk al vernomen: het kandidaatsbestuur voor het 77e bestuur der
E.T.S.V. Scintilla is rond. Op de wisselALV van dinsdag 16 oktober hoopt dit
kandidaatsbestuur geconstitueerd te
worden om het komende halfjaar de
vereniging te besturen.
Namens het bestuur,
Erwin Bronkhorst, Secretaris

Hälsningar utifran Sverige
Jaja, hierbij dan het eerste stukje in de
Sun vanuit Zweden. Ik ben hier nu pas
een paar dagen en heb dus nog niet veel
opmerkelijks mee gemaakt. De bussen
rijden hier ook niet echt volgens schema,
het regent veel en het is koud! Verder
zijn de supermarkten hier anders dan in
Nederland, er liggen namelijk helemaal
geen pepernoten in de winkels! Wel
hebben alle supermarkten een enorm
grote hoeveelheid snoep liggen. Vlak bij
mijn huis is zelfs een supermarkt waar
bijna meer snoep te krijgen is dan
normaal eten en zich toch nog steeds
supermarkt durft te noemen.
Wat betreft de pepernoten, ik heb al
gehoord dat deze hier toch in grote
hoeveelheden worden geïmporteerd door
de Nederlandse gezinnen hier. Er is zelfs
een Nederlandse vereniging die in
Göteborg
een
sinterklaas
intocht
organiseert. Ook schijnt er een café te
zijn die Amsterdammertje heet en volop
Grolsch schenkt. Göteborg is dan ook

gesticht door Nederlanders, dus wat dat
betreft is het niet zo raar dat hier en daar
wat Nederlandse trekjes te vinden zijn.

brand·ge·vaar (het ~)
"1 gevaar voor brand", aldus Van Dale. Is
brand dan gevaarlijk, vraag je je af? Dat
zou dan wel fijn zijn om te weten gezien
de ontwikkelingen omtrent de nieuwe
borrelkelder. En wat blijkt nu als we
verder lezen:
brand (de ~ (m.), ~en, 1 vertering door
vuur => fik, 2 irritatie van een lichaam of
lichaamsdeel als gevolg van een
ontsteking, 3 plantenziekte), dus er is
vuur voor nodig om dat spul te verteren
en het irriteert (ja dat blijkt ook al wel als
je de reacties zo hoort), maar laten we
nog wat verder gaan:
bran·de·rig (bn. 1 pijnlijk, alsof men in
brand staat), en wat dacht je van:
brand·gang (de ~ (m.), 1 smalle gang
tussen huizen of open strook in het bos,
om overslaan van brand tegen te gaan),
als mensen dat al doen om te voorkomen
dat je brand in huis krijgt, wat moeten wij
er dan mee? Misschien tijd voor een
brand·brief (de ~ (m.), 1 brief waarmee
men gemaand wordt) naar het bestuur?
En mocht het toch zover komen, dan
kunnen we in ieder geval een leuke
naam uitkiezen voor de nieuwe mobitap
(brand·blus·ser (de ~ (m.), ~s, 1
draagbare brandspuit => annihilator,
blusapparaat,
extincteur,
handblusapparaat, handblusser)).

After-vakantie-dip
Het vakantiegevoel ebt al weer snel weg
na de eerste collegeweken. De bruine
kleur verdwijnt van ieders gezicht en de
regen komt af en toe met bakken uit de
lucht. De wind neemt toe, de blaadjes
vallen uit de bomen, ofwel de herfst staat
voor de deur. In het nieuws werd de
afgelopen weken al gewaarschuwd dat
het
aantal
mensen
met
een
winterdepressie zou toenemen dit jaar
door de slechte zomer. Wat gaan we
daar dus aan doen?
Veel onder de zonnebank, want van UVstralen schijn je blij te worden. Snoepen
hebben we afgelopen zomer al te veel
gedaan, dus ook dat is niet zo'n goed
plan aangezien de bevolking al veel te
dik wordt. Dus op zoek naar andere
humeurverbeterende activiteiten. Nu
kunnen we natuurlijk op vakantie gaan
naar de zon, dat is een gegarandeerd
succes, maar we zijn allemaal student,
dus ook dat zit er niet in.
Om het humeur nog verder op te krikken
kunnen we op de Big Ass TV comedymarathons uitzenden om zo de
lachspieren van de EL-er aan het werk te
houden. Verder schijnt rennen te helpen
om het humeur op te krikken, dus vanaf
vandaag kan iedereen vast in training
gaan voor de Bata van volgend jaar.
Dient het gelijk twee doelen: een beter
humeur en een goed getraind team om
de overwinning mee te behalen (of in elk
geval weer boven Thor te eindigen).
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