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Redactioneel

Lieve Sunny,

Het is al weer even geleden dat
ik heb mogen genieten van het
schrijven voor de SUN. Het is
desalniettemin weer een eer en een
genoegen om mijn schrijfkunsten in
dienst te stellen van dit mooie stukje
Scintilliaanse cultuur. Het is inmiddels weer een heerlijke Nederlandse
zomer, vandaar dat ik binnen zit, in
een ruimte met klimaat beheersing
en een dak boven mijn hoofd. Gelukkig laat ik de pret niet bederven
door het mooie, of voor sommige
mensen slechte weer, maar ik werk
gestaag door aan mijn afstuderen, en
natuurlijk aan deze SUN.

Lieve Sunny,

Ik moet wel bekennen dat ik wel
uit kijk naar het einde van vandaag.
Niet omdat deze dag nou zo verschrikkelijk is en dat ik hoop dat
deze zo spoedig mogelijk voorbij
is, maar omdat het weer bijna tijd
is voor een VriMiBo. Want zelfs als
brave, hardwerkende student heb
ik toch wel weer zin in een biertje,
misschien zelfs meer dan 1, om over
de goede muziek in de Abscint maar
te zweigen.
Helaas kan ik je niet aansporen om
naar de VriMiBo te komen, want
als je dit leest ben je natuurlijk al
aanwezig. Dus ik maak maar even
van deze mogelijkheid gebruik om
je aan te sporen om je vrienden op
te zoeken en samen lekker nog een
biertje te drinken op het begin van
het weekend. Proost!

Het gaat allemaal wat slechter
tegenwoordig.Om te beginnen voel
ik me ineens zo oud. Als of de jaren
ineens aan beginnen te tikken.
Verder lijkt tegenwoordig mijn afstudeeropdracht te gaan over de hoeveel koffie die ik weg kan werken
op een dag.Ik denk niet dat ik daar
mijn afstuderen mee ga halen.
Nu wil de vakgroep me ook nog
verhuizen naar een andere locatie.
Ik denk dat ze niet tevreden zijn
over mij.Beeld ik me dit allemaal
maar in? Of is dit het begin van een
kwartslevencrisis?
Groetjes
Dubbel Frisssss

Beste Dubbel
Frisssss,
Dat mensen ouder worden is nu
gewoon eenmaal onderdeel van
het leven. Daar moet je je maar bij
neerleggen. Denk maar zo, je word
in ieder geval goed wakker elke
ochtend. Je hebt geen chronische
pijn, tenzij je niet stopt met zeuren.
Je hebt al je ledenmaten nog, tenzij
je niet stopt met zeuren, en je kunt
nog goed lopen, en je snapt wel wat
ik hier wil zeggen.

Ik denk dat je de verhuizing bij de
vakgroep moet zien als een goed
iets. Immers als je verhuist kom je
vast dichter bij de deur te zitten. Dit
komt niet alleen je oude botten ten
goede, maar verkort ook je round
trip time naar de koffieautomaat.
Dit betekend dat je ook nog eens je
koffie intake kunt vergroten. Dus dat
is twee vliegen in een klap.
Al met al denk ik dat je je gewoon
een beetje onzeker voelt over je
toekomst, dat is begrijpelijk. Je
moet het maar zo zien: Je leven is
nu een kwart awesome en driekwart onbekend. Als je genoeg koffie
drinkt kun je hier gewoon een half
awesome en een half onbekend van
maken.
Geniet nog even van je afstuderen
en ik hoop dat de vakgroepkoffie
beter is dan die van Scintilla.
Veel Liefs, Sunny.

Waarschuwing
Op basis van het semi-deskundige
advies van de redactie wordt onze
lezers afgeraden om de grolsch
zomer wiezen te proberen, maar
wie hecht daar nu waarde aan?Dus
als je onze redactie niet vertrouwd,
probeer hem lekker zelf.

Recept
Jarig zijn moet je vieren met taart!
Dus ter ere van Frits verjaardag,
vandaag een taart recept in de SUN!
Je hebt nodig:
150 gram hazelnoten (gebrand, anders moet je ze zelf
branden en fijngehakt)
4 eiwitten
Zout
220 gram suiker
150 gram poedersuiker
IJs, in een smaak naar keuze
Bakblik
Klop het eiwit met een snufje zout
stijf. Voeg de suiker in delen toe,
zodat het goed oplost in het eiwit.
Voeg vervolgens de poedersuiker
en gehakte hazelnoten toe, vouw
deze voorzichtig door het schuim,
zodat de lucht in het mengsel blijft.
Verdeel het mengsel in drie delen
en zorg dat het de vorm heeft van je
bakblik. Zet het een uur in een oven
van 120 graden (of ga er heel even
met de gasbrander overheen).
Vul je bakblik met folie (dit maakt
het eruit halen van de taart straks

veel makkelijker). Nu gaan we lagen
van ijs en de merengue maken. Dus,
stop er een laag van de merengue
in, dan ijs, dan weer merengue, dan
weer ijs en dan je laatste laag merengue. Top af met ijs en stop in de
diepvries. Haal hem eruit als je hem
wilt eten!

Van het bestuur
Beste leden,
Het is weer de laatste vrijdag van de
maand. Deze vrijdag is natuurlijk
vergezeld door een leuke activiteit:
Scintilla’s Vrimibo. En hierbij kan
de SUN natuurlijk niet ontbreken.
Nu ben ik gevraagd om een leuk
stukje te schrijven namens het
bestuur, en het feit dat je dit nu aan
het lezen bent lijkt erop te wijzen
dat het gelukt is. Dat is echter niet
het enige wat gelukt is: binnenkort
keert de SPOCK terug van hun, naar
ik heb gehoord geslaagde, exodus
naar het land der vrijheid, wordt de
komende weken alleen maar gebar-

becued vlees gegeten en lijkt er geen
einde aan de lunchlezingen te zijn.
Met zo veel in het vooruitzicht kan
ik alleen maar hopen dat deze borrel
net zo geslaagd zal zijn, en wil ik
deze graag inluiden. Dus heft allen
het glas:
Dames en heren, op de Koningin, op
Scintilla!
Hoogachtend,
Nick te Velde
Commissaris Interne Betrekkingen
van het 86e bestuur der E.T.S.V.
Scintilla

Bier van de
Borrel

Het bier van de Borrel is vandaag
verassend genoeg niet Grolsch
zomer weizen. Tegen alle verwachtingen in.
Voor deze borrel is het bier van de
borrel: een Schwuchtel!
Vraag je barman om een halve
premium pilsner en een halve appelsap.
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