Laatste Nederlandstalige communicatiemiddel van E.T.S.V. Scintilla, rots in de branding

Redactioneel
Weer een nieuw collegejaar en gelukkig ook een nieuwe SUN. Natuurlijk staat deze SUN in het teken
van de dies van onze mooie vereniging. Als lid van E.T.S.V Scintilla
ben jij, de lezer, hier natuurlijk voor
bier en gezelligheid. Dit komt
tijdens deze Dies borrel waarschijnlijk wel goed, maar mocht er een
klein moment van afleiding, humor,
een geheugensteun of uitdaging
nodig zijn, zal deze SUN daar zeker
in voorzien. Geniet dus maar van
deze vrimibo en bergeet niet het
bestuur lastig te vallen over de
nieuwe pennen.
Dan staat ons, de redactie, nu alleen
nog de schone taak oom E.T.S.V.
Scintilla te feliciteren met haar 49ste
verjaardag, dus bij deze:
Scintilla, gefeliciteerd en bedankt!

verjaardagsliedje
Voor het geval deze goed gebruikt
kan worden.
Hier een kleine geheugensteun voor
een verjaardagsliedje.
Er is er een jarig, hoera, hoera
Dat kun je wel zien dat is zij!
Dat vinden wij allen zo prettig, ja, ja
En daar om zingen wij blij:
Zij leve lang, hoera, hoera
Zij leve lang, hoera, hoera
Zij leve lang, hoera, hoera
Zij leve lang, hoera!

Van het Bestuur Lieve Sunny,
Lieve SUNnies,
Inmiddels is er weer een nieuw collegejaar aangebroken en is iedereen
hopelijk wederom lekker druk met
soggen (voor ons boggen) dan wel
studeren. Tot mijn grote vreugde
zijn er ook andere zaken die nog
zijn zoals afgelopen jaar. Gezien
het feit dat je nu dit stukje aan het
lezen bent, kan ik concluderen (en
dat doe ik dus ook) dat je de eerste vrimibo van Scintilla van het
nieuwe collegejaar hebt gevonden,
proficiat! Dit is echter niet zomaar
een vrimibo, maar de dies-vrimibo,
een gelegenheid om samen wat te
drinken en even stil te staan bij het
feit dat onze vereniging reeds 49
jaar bestaat. 49 is natuurlijk een
prachtig getal, behalve het feit dat
49 ook daadwerkelijk een natuurlijk
getal is, is het ook 7 in het kwadraat.
Daarbij was 49 ook de aanduiding
voor plutonium tijdens de 2e wereldoorlog, terwijl eigenlijk het element Indium bij het atoomgetal 49
hoort. Tenslotte is nog op te merken
dat de fractie 1/49e repeterend is
met een periode van 42, wat ook
weer een prachtig getal is. Hoe mooi
al deze getallen ook zijn, het getal
50 is natuurlijk veel mooier. Nog
iets minder dan een jaar en dan hebben we deze mijlpaal bereikt. Het
aftellen is begonnen!
Dikke knuffel,
Jippe Rossen
Externe Betrekkingen der E.T.S.V.
Scintilla

Mijn verjaardag is nu al weer een
paar dagen geleden, en ik begin de
druk van de jaren al weer te voelen.
Na al negenenveertig jaar op deze
universiteit ben ik significant ouder
dan de meeste studenten. Ook heb
ik het gevoel dat het al veel te lang
geleden is dat ik de erkenning heb
gekregen die ik verdien.
Ik weet niet meer zo goed wat ik
moet doen naar negenenveertig jaar.
De midlifecrisis heeft mij toch goed
te pakken. Het is natuurlijk niet zo
dat ik niet graag nog een hele tijd
doorga, maar jah, hoe hou je je leven
leuk?
Heb jij voor mij een tip hoe ik na
negenenveerig jaar weer een beetje
activiteit in mij leven kan krijgen?
Groeten,
Op Mij
Lieve Op Mij,
Na negenenveertig jaar mag je wel
wat rustig aan doen. Neem nog een
stukje taart en zorg er voor dat je onderdanen, ik bedoel natuurlijk leden,
wat meer voor je gaan doen. Dat
beetje activiteit kan je prima naar je
toe laten komen in plaats van er zelf
moeite voor doen. Verder moet je
niet vergeten te blijven genieten van
een biertje op deze mooie dag.
Met lieflijke groet,
Sunny

Recept van de
Tweek
In deze tijd van het jaar komt een
mooie taart ter ere van een verjaardag natuurlijk het beste tot z’n recht.
Je kan het beste een dag tevoren aan
dit recept beginnen

Puuzel
Omdat het bier vandaag toch gratis
is, een niet al te moeilijke puuzel.
Voor de eer!

Bereken de weerstand tussen punt A
en punt B uitgedrukt in R.

Gevonden? Meld je bij de borAlle weerstanden in de onderstaande relkoning en win/krijg een meter
cubus zijn exact dezelfde waarde R. bier!

Ingrediënten
Porties: 6-10
1 telefoon
1 telefoonboek
Zoek in het telefoonboek het nummer van de locale multivlaai op.
Noteer het bijbehorende nummer.
Bel met je telefoon het nummer.
Zodra een vriendelijke stem je
begroet vraag je om één verjaardagstaart. Beantwoord de overige vragen. Als je al deze stappen correct
hebt doorlopen gaat waarschijnlijk
na een dag je deurbel en kan je je
taart uit de doos halen. Serveren op
schoteltjes naar keuze.
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