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Redactioneel
“Het stuk van de redactie ontbreekt helaas in deze uitgave.”
Grapje natuurlijk want een SUN kan
niet zonder. Dit is de eerste “van de
redactie” die ik schrijf dus dat is nog
even wennen, de tip die ik vooral
mee kreeg is dat het lang moest zijn.
Uiteraard zullen ook in deze SUN
weer de gebruikelijke rubrieken aanwezig zijn. Verder willen we van deze
gelegenheid gebruik maken om terug
te blikken op de afgelopen weken.
Er zijn veel borrels geweest om de
lustrum festiviteiten te vieren. Daarom zeggen wij vandaag “Bedankt
borrel!” voor het verzorgen van
het benodigde goudgele gerstenat.
Verder zijn er de komende tijd nog
verschillende mooie lustrum activiteiten, dus neem zeker nog een
kijkje op de lustrumsite en schrijf je in! Erbij zijn is meemaken!
Wij van de redactie wensen jullie veel plezier op deze Vrimibo
en bij het lezen van deze SUN”

W eer
De herfst is weer ingetreden. Het komend half jaar is deze SUN weer het
zonnige lichtpuntje in jou leven! De
vooruitzichten voor komend weekend zijn matig. Voor vanavond is
de voorspelling sunnig, maar zaterdag en zondag wordt het goed weer
voor de plantjes. Mocht U meer zin

hebben in SUN, kan het helpen naar vies voor. Ten eerste, blijf een beetje
bijvoorbeeld Darwin te gaan, waar bij met de taal van tegenwoordig en
het een aangename 33 graden is. laat dit ook merken. Een shirt met
de text #swagettiYolonaise! is aan
ieve unny
te raden. Draag er verder zorg voor
dat je je omringt met mensen van
Ik voel al iets meer dan een week zo verschillende leeftijden, mensen die
ellendig. Het leven lijkt opeens zo significant ouder zijn dan jij bent,
zwaar en moeilijk. Iedereen lijkt op- om er zelf relatief jong bij te lijken,
eens zo jong en levendig. En ik ben mensen die jonger van je zijn om op
bang dat ik achter begin te lopen. Dat de hoogte te blijven van alle nieuwe
ik niet meer mee kan komen met de hippe shit. Gelukkig is een VriMiBo
nieuwste technieken. Het moet al- hier een uitstekende gelegenheid
lemaal steeds maar moore en more. voor. Probeer dan ook om een biertje
Het gaat allemaal zo snel, wat als ik te drinken met mensen uit eerdere en
het niet meer bij kan houden? Ik was latere jaren.
er vroeger altijd zo snel bij, altijd de
eerste met alles. Maar er is alweer Groeten en Kusjes,
zoveel nieuws bijgekomen... Lieve Sunny
Sunny, hoe zorg ik ervoor dat ik bij
de tijd blijf en altijd hip en jong blijf?
ecept van de week
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Gerontofobietje
Beste Gerontofobietje
De vergankelijkheid van het leven is
iets waarmee we allemaal mee om
moeten leren gaan, daar valt niet aan
te ontkomen. Het is echter wel aan
jou hoe je besluit om hiermee om
te gaan. Om een beetje bij de tijd te
blijven en je vinger op de pols van
de technische wereld te houden, is
het verstandig als je je jeugdige enthousiasme en nieuwsgierigheid
vasthoud. Want zolang je niet stopt
met het stellen van vragen, stop je
ook niet met het leren van nieuwe
dingen.
Je jong en hip voelen is was lastiger, maar ook hier heb ik goed ad-
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De laatste weken is het weer duidelijk herfstachtig. De dagen zijn veelal
grauw en regenachtig. Dit vraagt natuurlijk om passend recept.
Aangezien deze Vrimibo midden
in het 10e lustrum van Scintilla
valt, lijkt het me ook gepast om de
lievelingskleur van elk Scintilla lid
te betrekken bij het recept: rood.
Dit
heb
je
nodig:
-750 g runderriblappen
-375 ml volle rode wijn
-3 tenen knoflook
-200 g winterpeen
-2 stengels bleekselderij
-2 uien
-2 takjes rozemarijn
-140 g tomatenpuree
-2 kruidnagels
-1 runderbouillontablet

Leg het vlees met de wijn en het laurierblad afgedekt minimaal 2 uur in

de koelkast. Laat het vlees vervolgens uitlekken op keukenpapier, bak
het 5 minuten en neem het uit de pan.
Bak in dezelfde pan de knoflook, rozemarijn en groenten en voeg daarna de tomatenpuree, kruidnagels en het bouillontablet toe en schenk de wijn erbij.
Breng het geheel al roerend aan de
kook, draai het vuur laag, voeg het
vlees toe en laat het 3 uur gaar worden.
Verwijder de kruidnagels en
rozemarijn en eet smakelijk!

Van het Bestuur

gelopen week zijn er een aantal grotere gebeurtenissen geweest. Zowel
de Miljoenennota, als de bouwplannen voor de Starbucks in het Educafe, zijn gepresenteerd. Jammer genoeg was ik druk genoeg met een van
deze, dat ik de presentatie van de ander totaal heb gemist. Gelukkig was
de Miljoenennota wel alweer gelekt
en was ik al op de hoogte van de projectie dat iedereen er weer een paar
procent op vooruit gaat. Een mooi
punt om op te drinken! Dames en
heren, op de koningin, op Scintilla!

Hoogachted,
Ik hoop dat jullie nu gezellig staan Shing Long Lin,
met een biertje in de hand en dit bla- uw President
adje in de andere of op de tafel voor
jullie. Zo niet, breng hier dan verandering in ter voorbereiding op het
uuzel
einde van dit stukje. Bij dezen moest Een kleine puzzel
ik een stukje schrijven over Eriks Sjors heeft een oneindige serie conmoeder, bij gebrek aan een onder- densatoren. Deze condensatoren zijn
werp. Ik heb haar echter nog nooit allemaal 1F.
mogen ontmoeten en hoewel ik al
getracht heb een fatsoenlijk stukje te Sjors heeft Henk compacte instrucschrijven over haar, ben ik hier niet ties gegeven om een expiriment
in geslaagd en zal ik toch een ander uit te voeren, dit gaat volgens de
onderwerp proberen te zoeken. Af- volgede notatie:
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SUN is een VriMiBo-uitgave, gesponsord door STORES
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- P+ : Sluit je probes aan op de volgende
condensator
- P- : Sluit je probes aan op de vorige
condensator
- Q+ : Stop 1 extra coulomb in de aangesloten condensator
- Q- : Haal 1 coulomb uit de aangesloten
condensator
- VM : Meet de spanning op de condensator
- PNP: Ga door naar na de volgende NPN
instructie indien de spanning op de condensator 0 is
- NPN: Ga terug naar na de vorige PNP
instructie tenzij de spanning op de condensator 0 is

Dit waren de instructies:
P+Q+Q+P+Q+P+Q+P+Q+PPNPP+PNPQ-PQ+Q+Q+Q+P+NPNP-P-NPNP+VM
Welke
spanning
meet
Henk
Denk je het goede antwoord te hebben, meld dit dan bij de borrelkoning. De eerste persoon met het goede
antwoord krijgt een meter bier.

Quote

Heb jij je al aangemeld voor het
Scintilla Galadiner? Deze heren hebben er duidelijk al zin in! “JoepZ
tegen ThomasK over het galadiner:
Neem jij ook je zusje mee? Dan
kunnen we ruilen!”
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