Redactioneel
De eerste Sun van dit college jaar en
nog een bijzondere ook. We moeten wel
toegeven dat de huidige Sun meer
afgestudeerden heeft dan studerende
leden, maar we hebben er nog steeds lol
in zo af en toe een Sun in elkaar
draaien. Dus voor deze bijzondere
gelegenheid doen we nog een gooi.
Verwacht er niet te veel van en veel
plezier met lezen!
Deze Viridag is in elk geval de ultieme
gelegenheid om weer eens bij te praten,
en uiteraard de winnaars van het bowlen
in het zonnetje te zetten. Uiteraard zijn
er deze Sun weer de traditionele items
als "Lieve Sunny", "de Puuzel", "Recept
van de Tweek" en nog veel meer. In elk
geval allemaal veel plezier en in elk
geval tot over 5 jaar!
Proost, en wie weet tot de volgende
Tweek!
Ps. als je jonger bent dan ons, nog
graag een stukje schrijft zo af en toe
wordt dan nu lid van de Sun!

Lieve Sunny
Als (oud)EL-er ben ik niet zo goed met
gevoelens zoals de meeste EL-ers. Maar
recentelijk veranderen mijn gevoelens
regelmatig, ik kan wel zeggen zeer
regelmatig. Ze wisselen net zo makkelijk
als dat mijn soldeerbout opwarmt….(en
afkoelt) Lieve Sunny is er een oplossing
voor mijn probleem.

natuurlijk veel feesten en hoogtepunten
gekend. Toch zijn wij blij dat ook aan
deze mooie dingen een einde komt. Het
is namelijk weer tijd voor een nieuw
bestuur, en wij mogen er dan ook blij
mee zijn dat het weer gelukt is om
opvolgers te vinden. Wij zeggen dan ook
voor nu: op naar een nieuw bestuur, en
op naar een nieuw lustrum!
Op de koningin, op Scintilla!
Het 80e bestuur der E.T.S.V. Scintilla

Recept van de Tweek
Indische kalkoenschnitzel met ananas
en bosui
Ingrediënten: 1 winterwortel, 3 el
wokolie, 2 uien in dunne ringen, 4
kalkoenschnitzels, 1 blikje ananas
schijven à 4 stuks, 1 kuipje Boemboe
voor ajam smoor, 3 bosuitjes in ringetjes
Bereiding: Schrap de wortel en schaaf
hem in dunne plakjes. Verhit de olie en
fruit de ui al omscheppend goudgeel en
glazig. Bak de schnitzels tussen de uien
aan beide kanten bruin. Voeg 2 dl heet
water en de boemboe toe en roer alles
goed om. Laat het gerecht 10 min.
sudderen. Schep aan het einde van de
kooktijd de ananas en de bosui erdoor
en warm alles kort door. Verdeel de
wortel over de bodem van een schaal,
leg de schnitzels erop en verdeel de
saus erover. Lekker met (pandan)rijst en
roergebakken boontjes. Eet smakelijk!

Een oud EL-er

Weer een Lustrum

Beste A.C.,

(volgens een oude lul…)

Ik zie maar 1 oplossing voor jou
probleem, verander je eerste naam in:
Driekus!!!

Scintilla 2005 was voor mij al een
Scintilla waar ik richting oude lul begon
te gaan. Mijn bestuursperiode had ik er
op zitten, maar ik had nog niet
afgestudeerd kunnen zijn. Dus eigenlijk
was ik nog heel jong ;). Rond deze tijd
begon ik mijn Bachelor (ja idd die fase
die is ingevoerd in de BaMa-structuur) af
te maken (toch wat vertraging op
gelopen…) en was ik voorzichtig
begonnen aan mijn Master (vroeger
Doctoraal...). Natuurlijk was ik trouw ALV
bezoeker en leefde ik nog mee met de
vereniging. Na mijn bestuursperiode
begon het steeds moeilijker te worden
voor Scintilla om bestuursleden te
vinden. Het aantal Scintillianen per jaar
liep ook terug en alternatieven voor het
Scintilla werden al bedacht. Ook was de
verhuizing
natuurlijk
nog
steeds

Liefs Sunny

Van het bestuur
Het zit er alweer bijna op. En dan heb ik
het niet alleen over het lustrum, maar
ook over de bestuursperiode van het 80e
bestuur. Dit is aan de ene kant natuurlijk
spijtig, maar toch mogen we ook in beide
gevallen terugkijken op een geslaagde
periode.
Het lustrum heeft vele hoogtepunten
gekend. Vanaf de opening tot aan het
symposium was het een groot feest. Ook
in onze bestuursperiode hebben wij

onderwerp van de dag… Dit is zo
gebleven van 2000 tot en met zo
ongeveer 2008. De Scintilla-kamer is
volgens mij nog steeds die kamer tussen
de Tombe en de stores. Tegenwoordig is
de SK die kamer naast interactief op de
1e verdieping in de Inf Bibliotheek
woont. Grote nadelen van de verhuizing
zijn de kleinere kamer, de lichtere
borrelkelder en de met INF gedeelde
bank. Ook woont Arago nu wel erg ver
weg. Het nieuwe brasslachtoffer is
Abacus, probleem is alleen dat ze niet
terug brassen…. Voordeel van de
verhuizing, sinds de verhuizing van de
leerstoelen naar Carré, zitten we weer
lekker dicht bij de studenten en de
leergroepen… Een ander GROOT
voordeel is dat er tegenwoordig daglicht
is in de SK (en geen daglichtsimulator
als in de STORES), dus moeten de
huidige bestuurders wel erg productief
zijn.
Samengevat wat is er gebeurd, we zijn
van fulltime bestuur naar parttime
bestuur gegaan, er is een dames dispuut
opgericht die jaarlijks de bestbezochte
activiteit van Scintilla organiseerd, de
ouwe lullen zijn nog steeds oud, kelders
zitten tegenwoordig op de begane grond
zijn en de borrelkelder is te wit met ook
weer te veel daglicht!
Wat Scintilla brengt in de komende vijf
jaar, we zullen het vanzelf zien.
Misschien wel weer een verhuizing of
wie weet wel meer nieuwe tradities. Als
Sun hopen we in elk geval dat de traditie
van de Sun in ere gehouden wordt, ook
al is het alleen maar om alle roddels
binnen de vereniging wakker te houden!

Quotes
Verzonden per SMS op: 22:58 za 27 feb
2010
Hee Tom, M.F. wordt lastig gevallen,
door een dame die teveel ondergoed
laat zien. KOM HEM REDDEN! Zijn anus
staat op het spel. De Borrel

Sunny Says

(uit de hele oude doos)

- het is gewoon lekkerder dweilen als je
weet dat ondertussen tenminste iemand
probeert de kraan te repareren
- Inlogito, ergo sum - Ik ben ingelogd,
dus ik besta
- een wijde blik verruimt het denken
- er wordt teveel abstract gedingest

- dit is en mooie dag om knopen door te
hakken
- wie over zich heen laat lopen is een
stoeptegel
- sommige deuren moet je echt open
trappen
- de touwtjes in handen nemen, de
eindjes aan elkaar knopen en de knopen
doorhakken
- meer knuppels in meer hoenderhokken
- discussie: willen jullie niet allemaal
door elkaar heen luisteren?
- dat was de emmer
- begroting? ik sta er zeker weer niet op
- maar meneer agent, ik heb gewoon
een avontuurlijk DNA
- carriere? de koffiejongen, die heeft pas
een loopbaan

Verticaal:
01.Internet-aanbieder, 02. Koppelriem,
03. Electronische post, 04. Plakband,
05. Boom, 06. Niet te noemen (afk.), 07.
Dus, 08. Muzieknoot, 09. Internet
software, 10. Vakantieganger, 15. Grof,
16. Het recht om te erven, 18. Water
in Friesland, 21. Overlast, 23. Bekende
Internet afkorting, 24. Navigeren,
26. Bezoekers -"boek", 28. Kettingen,
30. Riskant, 32. Onzes inziens (afk.),
33. Pit, 35. Internet-praatje, 38.
Ondernemings Raad (afk.), 39. Tijdelijk
(afk.), 40. Voorzetsel, 43. Het leven
betreffend, 44. Lichamelijke oefening,
45. Mak, 47. Krijgsmacht, 50.
Onbegroeid, 52. Voorzetsel, 53. Deel
van
een kast, 54. Gevent, 56. Bekend MS
Office programma, 57. Jongensnaam,
58. Schildersgerei, 61. Deel van het
lichaam, 63. Ongevaarlijk plaatje
(extensie), 65. Pispot, 66. Frans
lidwoord, 67. Op deze manier.

- Je dit kan zeggen met M&M's

Ontzettende
actie

- Sunny zich afvraagd of deze ook
gesponsord worden

- je zult toch net die laatste druppel zijn
- als de tijd vliegt, vlieg dan mee

Nerd-Puuzel

COEN

Alle handtekeningen kunnen voor 19
december
20:00 uur ingeleverd worden voor de
Coen actie bij C.T.P.J. Bresser. Gelieve de

- Dat Sunny hem daar van harte mee
feliciteerd!
- De Tombe niet meer is
- Het AbScInt hem vervangen heeft
- Dit geen bruin café meer is…
- Deze Sun vooral geschreven is op het
verjaardagsfeestje van een Vir...
- Maar ja dat is zoals de traditie
betaamd, de plek voor het ontstaan van
mooie verhalen
- Er weer twee nieuwe vrouwen zijn in
deze lichting van EL
- Het hoog tijd wordt om weer eens een
Viri-cantus te plannen
- Het kampioenschap van Twente mooi
aansluit bij ons lustrum
- Er tegenwoordig IKEA-kopjes staan in
de SK om koffie uit te drinken

- Dirk-Jan er schattig uitziet in een MVNpak van Xsens
- Sunny hier eigenlijk een foto van had
willen zien

berichtgeving vertrouwlijk te adresseren.

- Het goed gesteld is met
koeken/snoep voorraad in de SK

de

Van de Borrel

- Je dit tegenwoordig met je RFID pas
koeken kunt afrekenen op je debi
- De nieuwe huisstijl wel erg PMS 185 is
- De STORES tegenwoordig
wintermutsen verkoopt

ook

- BramN zijn boekje "weg om leiding" bij
deze SUN duidelijk in praktijk kan
brengen!
- Sander denkt met het ophalen van een
caravan een meisje te kunnen scoren.
Horizontaal:
01. Bekende provider, 11. Muzieknoot,
12. Lange nekharen,
13. Hoefdier, 14. Soleau Software game,
16. Landbouwwerktuig, 17.
Afslagplaats bij golfspel, 19. Verenigde
Staten (afk.), 20. Roeispaan, 22.
Surf-applicatie, 24. Doodgoed mens, 25.
Onroerend goed (afk.), 27. Toilet,
28. Af, 29. Dans, 31. Van een
werelddeel, 34. Bijvoorbeeld (lat.afk), 36.
Deel van een vrucht, 37. Bladzijde op
deze HomePage, 40. Lidwoord, 41.
Ik heb vroeger (cryptisch), 42. Kilobyte
(afk.), 44. Lettertype, 46.
Motorraces, 48. In opdracht (afk.), 49.
Bijl, 51. ½ sportief bestuurslid
(crypt.), 53. Speelgoed, 55. Deelteken,
57. Web -pagina, 59. Water in
Friesland, 60. Ieder, 62. Verbinding
(Internet), 63. Stiekem kijken, 64.
Game, 67. Kijk, 68. Groente, 69. Een link
op mijn HomePage.

- De foto van
gevonden is:

Dirk-Jan

Wist je dat
- Dit al het 9e lustrum is
- Er een dames dispuut is opgericht
- We parttimers in het bestuur hebben
- De Sun commissie bijna volledig
bestaat uit afgestudeerden (op 1
persoon na, maar die faalt dan ook heel
hard)
- De Leco van 2001-2002 verloofd is
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