Redactioneel

Daar is ie weer! Na lange tijd (2
maanden) is er weer eens een SUN.
Hopelijk word je vandaag niet opgeschrikt door een rare vogel met een
microfoon en kun je gewoon rustig
van je premium pilsner genieten, bij
voorkeur tot ver na etenstijd.
Inmiddels is nog een van de
SUNmembers tot burger getransformeerd. Marco is vorige week
namelijk afgestudeerd! Hierbij wil
ik hem nog hartelijk feliciteren met
zijn fantastische NEGEN!
Wij van de SUN zijn nog maar
net bekomen van de legendarische
Scinterklaasborrel van afgelopen
woensdag. Het was weer een mooi
feestje, helaas was prof Nauta weer
eens te laat..
Langs deze weg wil ik de STORES
bedanken voor de prachtige cadeaus,
de pepernoten en het lekkere bier dat
zij voor alle leden van Scintilla ter
beschikking hebben gesteld! Blijf
allemaal spullen van de vierdenkar
kopen zodat we volgend jaar weer
zo’n leuke borrel kunnen hebben of
wellicht een nog veel leukere borrel!
De volgende VriMiBo en SUN laten

Agenda

11 december - Onderwijslunch
11 december - LaTeX-cursus
13 december - Veilingborrel
14 december - Mastervoorlichting
18 december - LaTeX-cursus
19 december - Shock hobbyavond
20 december - Kerstdiner
20 december - Jet jarig
10 januari - Denick jarig

gelukkig niet zo lang meer op zich
wachten. De volgende ScintillaVriMiBo zal pas weer na de kerstvakantie plaatsvinden. Omdat we niet
weer zo lang willen wachten zal er
bij het kerstdiner van Scintilla ook
een SUN worden uitgebracht. Het
kerstdiner mag toch met recht wel
een hoogtepunt van het Scintillajaar
genoemd worden: lekker eten met
je beste vrienden en aanhang, in een
uitstekende ambiance, strak in pak
en met heerlijke flessen wijn! Als
opwarmertje hebben wij alvast de
foto’s van vorig jaar bekeken en we
hebben er zin in!

Van het Bestuur

Scinterklaas is inmiddels weer met
zijn stoomboot onderweg naar Spanje. Het is maar te hopen dat hij het
land binnen komt. Er gaan namelijk
geruchten rond dat Scinterklaas de
Chinese kinderen niet kon verblijden
in verband met een visum probleempje. Gelukkig was hij wel aanwezig op de borrel van Scintilla om
alle lieve leden van cadeautjes en
lekkers te voorzien. Ook de minder
lieve leden werden natuurlijk niet
overgeslagen.
Dit jaar is het bestuur met drie
mensen begonnen, want de andere twee zaten in tegenstelling tot
Scinterklaas wel in China. Het was
daar zeker genieten, maar na een
vlucht van 15 uur en een temperatuurverschil van 20 graden was het
bestuur weer compleet.
Nu het hele bestuur inmiddels weer
geacclimatiseerd is in de SK draait
Scintilla weer op volle toeren.
Op de Koningin! Op Scintilla!

Lieve Sunny,

Net als vele Scintillianen ben ik
woensdag bij de Scinterklaasborrel geweest. Vol verwachting klopte
mijn hart, ik was namelijk erg
benieuwd of Scinterklaas mij naar
voren zou roepen. Ik ben dit jaar
namelijk erg braaf geweest, dus ik
verwachtte wel een passende beloning van de Scint. Maar tot mijn
ontsteltenis kwam mijn grote wens
niet uit! Scintilliaan na scintilliaan
werd naar voren gevraagd, van jong
tot oud, een heleboel mensen kwamen langs, maar ik niet! Die avond
ben ik beteuterd naar huis gegaan en
ben snikkend in slaap gevallen. Hoe
kan dit? Ben ik niet zoet genoeg
geweest? Of lag er die ene ene keer
in de VB toch een Piet op de loer?
Knuffels,
Scintilliaantje
Lief Scintilliaantje,
Als ik jouw probleem lees, is jouw
echte probleem meteen duidelijk: je
bent lief geweest. De goede Scint is
er niet om goed gedrag te belonen,
maar om slecht gedrag keihard af te
straffen. En omdat die oude man wel
eens door wil slaan in zijn terechtwijzingen, krijgen die mensen een
klein cadeautje ter compensatie. Dus
als je volgend jaar wel bij die oude
bisschop op schoot genomen wilt
worden, dan moet je niet al te braaf
zijn en beginnen met je leven een
leuke invulling te geven. Maar een
kleine tip: wel met mate(n), want
overdrijven is ook een kunst.
Liefs,
Sunny

Recept vd Tweek Quote van de Tweek Puuzel
Pepernoten over? Geen probleem, je
kan er wat sneller van afkomen door
er cake van te bakken! En, hoewel je
waarschijnlijk wel even genoeg hebt
van pepernoten, deze cake is echt
wel lekker!
Je hebt, naast een cakeblik en een
oven, nodig:
3 eieren
50 gram water
150 gram roomboter op kamertemperatuur
150 gram basterdsuiker
150 gram bloem
snufje zout
speculaaskruiden
100 gram pepernoten
Verwarm de oven voor op 180C.
Gasoven is dat ongeveer stand 4.
Klop de boter zacht en roer de
basterdsuiker erdoor. Voeg de eieren,
het water en de gezeefde bloem met
een mespuntje speculaaskruiden toe.
Klop dit mengsel tot een glad beslag
en spatel de pepernoten erdoor. Giet
het beslag in een ingevette cakevorm

RoelM over de VestingBarBierkaart:
“Ik heb deze waarschijnlijk eerder
dan mijn P.”
van ongeveer 800 gram inhoud. Bak
de cake in een voorverwarmde oven
in ca. 60 minuten gaar. De cake is
goed als je er een sateprikker in
prikt en die er schoon uit kan halen,
er mag geen beslag blijven plakken.

Omdat jullie altijd als eerste dit
stukje lezen in de hoop een metertje bier te winnen, en dan allemaal
massaal de smartphone te voorschijn
halen om te googlen naar het juiste
antwoord, een cryptografisch raadsel
dit keer. De titel van dit plaatje is
“Wat een maat.”

Wist je dat...

75 procent van alle vrouwen het
haar wel eens heeft geblondeerd
(of laten blonderen)?

Wijnproefavond

Gisteravond bereikte ons de ‘notulen’ van de onlangs gehouden wijnproefavond met daarbij de vraag of
deze gepubliceerd konden worden.
Dit epistel bevatte ‘slechts’ 867
woorden. Dit getal ligt ietwat hoger
dan het gemiddelde aantal woorden
in een SUNstukje, dus bij deze een
honourable mention en we zullen
het er verder niet meer over hebben.

Tja, dat is wel te doen toch?
Haast je naar de tap en geef het
goede antwoord door aan de BorrelKoning! Succes! SUNmembers
hebben het laatste woord en hebben altijd gelijk, dus corresponderen
over de uitslag is totaal nutteloos.
Proost!
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