Redactioneel

Zo’n vakantie heeft als voordeel dat
jullie straks allemaal goed uitgerust
aan het Scrapheap-weekend kunnen
beginnen. Het heeft even op zich
laten wachten, maar dit weekend vol
troep, soldeerdampen, competitie
en gezelligheid is weer terug van
weggeweest! Als vanouds doen er
weel veel teams mee. Zelfs enkele
leden van de SUN-redactie zullen
deelnemen. Wij hebben er in ieder
geval harstikke veel zin in! Al was
het al omdat we een volledig verzorgd weekend krijgen van onze
mooie vereniging! Nu maar hopen
dat we geen paardenlasagna eten
morgen..

Agenda

1-3 maart - Scrapheap challenge
MacGyveren voor beginners
11 maart - Analoge spelletjesavond
Oudhollandsch jolijt
26 april - 41e Batavierenrace
Trainen is voor talentlozen
en rennen is voor paarden
77e Cantus Scinillae
Drinken halveert je leven
maar je ziet dubbel zoveel
15 mei - Symposium
Inschrijving geopend!

Bestuur

Zo zit er weer net een week vakantie
op en we hebben direct de eerste
Vrimibo. Hoop je zo als bestuur na
een vakantie rustig te kunnen beginnen maar dan word je toch nog even
aan dit detail herinnerd.

Naja, voor velen van jullie een
rustig weekje vakantie. Sommige
rare mensen werken vrijwillig door.
Bestuurders ook. Die gaan gewoon
door in de vakantie. Zo’n vakantie
heeft namelijk vele voordelen ten
opzichte van gewone collegeweken.
Eindelijk kan je gewoon de kamer
overhoop halen zonder dat je
klachten krijgt van leden. Zo moest
het archief/opslaghok in Citadel
ineens leeg omdat de faculteit moet
bezuinigen. Die spullen moeten
ergens blijven, dus dan maar in de
SK zetten.
Omdat de wereld in de vakantie net
een stapje trager gaat dan normaal
is het ook een ideale tijd om achterstand weg te werken. Boekhoudingen kunnen op orde worden gemaakt,
een nieuw boekencontract kan snel
erdoor worden gewerkt.
Verder is het natuurlijk een ideaal
moment om interbestuurlijke verga-

deringen te plannen, ieder bestuur
heeft toch tijd; het is tenslotte vakantie.
Zoals menig wijs vir wel eens zegt:
slapen doe je maar wanneer je geen
bestuur meer bent!
Op de koningin, op Scintilla!
Koen Zandberg

Lieve Sunny

Gisteravond was mijn vriend op stap
met wat andere Scintillianen en ik
zat helemaal alleen thuis. Vervolgens krijg ik van hem allemaal rare
whatsapp-berichtjes. Eerst dat hij
naar huis gaat met twee anderen,
vervolgens of ik daar ook bij wil
zijn. Een triootje, een kwartetje...
En vervolgens mag ik zijn rotzooi
opruimen. Waarom weet hij niet

Zijn niet onder de indruk
Waar was Abscint ook al weer een
afkorting voor?

Abacus Brouwt Slechte Cocktails
In Nachtelijke Tijden

gewoon dat ik dat niet wil? Waarom
moet hij dat vragen, zodat ik mensen
hun gevoelens kwets? Help!
Liefs,
Hulp-Scint
Lieve Hulp-Scint,
“Je kan hem gewoon vertellen dat
je dat niet wil.” Zou een makkelijk,
goedbedoeld, maar vooral ook naïef
antwoord kunnen zijn... Want wil je
vriend dat wel horen?
Nee, mijn advies zou zijn om “gezellig” met hem mee te gaan en hem
ab-so-luut niet uit het oog te verliezen. Het is misschien wel even
doorzetten, maar als je volhoudt zal
hij aangeven dat hij dat niet fijn vindt en dan kan jij, vriendelijk als dat
je daadwerkelijk bent, je inleven in
zijn gevoelens en hem zijn gang laten gaan. Als hij daarna thuis komt,
vraag je op een lieve manier hoe zijn
dag of avond is geweest. Dit kan het
gevolg hebben dat hij zich herinnert
hoe het eerst was en zal dan ook
waarderen dat je die tijd achter je
hebt gelaten. En als hij zich dat niet
herinnert kan je daarbij heus wel een

beetje helpen. Als hij lief voor jou
blijft, dan kan je ook eens lief voor
heb zijn door eens een kop koffie, of
iets anders, te geven. Vergezeld van
een aai over z’n bolletje.

Recept vd Tweek

Tegenwoordig blijkt overal paard
in te zitten, ook in de heerlijke
IKEA kjötbullar. Daarom zijn deze
uit de handel genomen en worden
ze ook niet meer in de restaurants
geserveerd. Heel vervelend, vinden
wij, daarom hier een recept voor
echte Svenske Kjötbullar!
500 gram hackad kalvkött och
griskött och hästkött (kalfs/varkens/
paardengehakt)
150 gram potatismos / kokta potatismos (aardappelpuree/geprakte
aardappel)
50 gram ströbröd indränkt i 1 kopp
grädde (stokbrood geweekt in room)
1 1/2 lök riven fint (fijngesneden ui)
1 tsk kryddpeppar (piment)
1/2 tsk riven muskot (nootmuskaat)
salt
peppar
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Rör smeten med lök, kryddor och
potatismos och smulor bröd och låt
stå 1 timme i kylskåpet - formen så
liten kjötbullar med en tesked som
placeras i en kastrull med mycket
smör, akta pannan inte är för varmt
när de såg Branker för fort - den lätt
kan övervinnas genom att ha massor
av fett i pannan (det säger också att
kjötbullar absorberar mindre fett för
sig själva om det finns gott om pannan) kan du sedan med fördel hålla
kjötbullar värme i en ugn vid ca.
80-100 grader.

Puuzel

Als ik het dubbele van de helft neem
van 12, hoe kom ik dan uit op 14?
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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