Redactioneel
Het is me het weekje wel weer, MKZ definitief ook in
Nederland geconstateerd, als tweede natie land op het
europese vaste land. Helaas dus hierbij ook geen eerste
plaats, maar gelukkig is de nederlander massaal overgestapt
op het eten van vegetatische producten. Marlow Foods als
één van de grootste producenten van vleesvervangers ziet
de verkoop explosief stijgen. Vegetarische eters noemen de
mensen zich dan, maar ondertussen moet het wel zo veel
mogelijk op vlees lijken, met je soja-burger en
groentenworst. Heel ander nieuws lezen we dan weer in
ons eigen UT-nieuws, Sting komt naar Nederland en heeft
in al zijn wijsheid besloten de UT aan te doen. Onze olde
sjacheraar Tonnie loopt tot juli met een megagrijs op z’n
kluts, Frans verheugd zich nu al op de vele
netwerkmogelijkheden die zo’n evenement oplevert en de
studenten mogen ervoor betalen. Gelukkig levert deze sun
weer MKZ-vrij leesvoer voor alle studenten, met deze
tweek maar liefst twee puzzels om het gemis van vorige
tweek goed te maken. Alle reacties van lezers zijn dus niet
voor niets geweest. Jaja, het wordt weer een mooie tweek.

Lieve Sunny
Antwoord puzzel 2: 0 kilogram/pond, want het bouwmateriaal komt ook van de aarde (Jan Muller heeft geen geld voor ruimtereizen!!)

Lieve Sunny,
De laatste dagen word ik geplaagd door mijn vrienden. Ik
voel me hierdoor enorm verraden en in de rug gestoken. Het
begon met af en toe een flauwe opmerking maar iedere keer
als ik een botte opmerking terug probeerde te maken namen
ze me nog harder in de zeik. Wat moet ik doen? Ik doe wel
alsof ik het niet door heb maar ondertussen bloedt mijn
hart. Zo wil ik niet door het leven.
groetjes Anon.
Lieve Anon,
Je hebt geen vrienden dus je hoeft je ook niet verraden te
voelen. Ik kan je dan ook aanraden je borrelbezoek te
verhogen, want de eenzame student(e) zoekt zijn/haar heil
in het glas. Ook het lezen van de Sun kan je dichter bij
jezelf en daarmee je vrienden brengen.

vouwt hij perongeluk een ALV-uitnodiging een aantal
keren teveel, namelijk 50 maal (totaal). Hoe groot moet hij
nu de enveloppe kiezen wil deze uitnodiging nog passen?

SunnyRecept
Gehakt Ovenschotel
Ingredienten zout, 1 kg geschrapte aardappelen, ½dl. melk,
versgemalen peper, ½ theel. nootmuskaat, ½ theel.
gemberpoeder, 2 uien, 2 (vlees)tomaten, 1 ei, 400 g gehakt,
1½ eetl. Margarine
Voorbereiding In een pan met weinig water en zout aan de
kook brengen. De aardappelen in ± 20 min. gaarkoken. De
aardappelen afgieten, fijnstampen de melk toevoegen en tot
een puree roeren. Breng de de puree op smaak met zout,
peper, nootmuskaat en gemberpoeder. De uien pellen en
fijnsnipperen. De tomaten ontvellen en in stukjes snijden.
In een kopje het ei losroeren. In een kom het gehakt
vermengen met ui, tomaat, helft van de ei, zout, peper en
nootmuskaat. In een braadpan 1 eetl. margarine verhitten.
Het gehakt in ± 5 min. rul bakken. De ovenschotel invetten
en het gehaktmengsel erin scheppen. Dek het gehakt af met
de aardappelpuree. Bestrijk de puree met de rest van het ei
en verdeel de resterende boter in klontjes over de
bovenkant van de schotel.
Bereidingswijze De oven voorverwarmen op 250ºC of
gasstand 7-8. De gehaktschotel in het midden van de oven

in ± 25 min. goudbruin en gaarbakken.

zetten. Omdat hij het zekere voor het onzekere neemt maakt
hij de muur vier meter dik te maken en rondom het gebouw
met een straal (!!) van 200 meter. De muur wordt totaal 185
meter hoog, met een stenen dak van 3 meter dik welke als
ronde plaat op de muur rust. Er komt één deur in van 1 bij 2
meter. Als bekend is dat 1 kubieke meter muur 5000 pond
(!!) weegt, hoeveel zwaarder wordt de aarde dan als de
halve muur af is?

Constitutie
Aanstaande dinsdagavond wordt tijdens de ALV naar alle
waarschijnlijkheid een nieuw bestuur aangenomen. Dit
bestuur is zo vol vertrouwen dat ze graag alle leden
uitnodigen voor de wisselborrel op woensdag 28 maart
vanaf 16:00.

Bestuursintellect
Enkele dagen voor de ALV zitten we inmiddels al weer en
dus voor mij de laatste mogelijkheid om deze nieuwe
‘column’ in de SUN te vullen. Nu ligt het natuurlijk voor
de hand om dan het afgelopen jaar te gaan evalueren, maar ik
ga toch maar gewoon iets vertellen over de afgelopen
tweek. Natuurlijk is er door het hele bestuur weer hard
getraind voor de darttoernooitjes in de Tombe, ga dus geen
rare dingen denken als je mensen met één goed getrainde
biceps in de SK tegenkomt. Verder hebben alle
penningmeesters van de vereniging zich twee keer massaal
verzamelt, wat heel normaal is in deze tijd van het jaar, ook
al is normaal gesproken één keer wel voldoende. Maar
goed, misschien moet het bestuur bepaalde personen nóg
een wekker cadeau doen. De laatste noemenswaardige
gebeurtenis van deze tweek was natuurlijk het inwerken
van de aanstaande bestuursleden. Het was je misschien al
opgevallen dat een aantal mensen in tweetallen in de SK
rondliep. Tot slot: iedereen tot ziens op de ALV en kijk het
laatste weekend van deze maand maar goed uit, want zowel
de Borrel als het nieuwe bestuur gaan Nederland onveilig
maken.
Tom

Kus Sunny.

Agel
Minor vervolg
Sinds de brief over de aanmelding bij leerstoelen is
binnengekomen bij de studenten die het derde jaar volgen,
is er een kleine onenigheid over de indeling van de minor
ontstaan. Het volgende is nu het geval: per direct worden
er minors van 14 SP aangeboden. Dit betekent, dat je
minder voor je minor hoeft te doen en twee vakken extra kan
toevoegen aan je keuzevakken voor de master. Heb je al
een planning gemaakt voor je 21 SP minor of ben je er al
begonnen dan kan je deze gewoon nog volgen. Wil je toch
wel de 21 SP minor volgen dan raden we je aan snel een
planning te maken. Ben je nog opzoek naar een leuke minor,
dan is er een minor-markt op 16 april in de Vrijhof, deze
begint om 16:00 uur

Puuzel 1
Wouter, onze secretaris, wil de nieuwe ALV brieven
versturen. Al de deze brieven dienen gevouwen te worden,
zodat zij in een envelop passen. Onoplettend als hij is,

Even voorstellen
Ingezonden
Je doet zelf je best om iets te bereiken in de wereld en iets
van de vereniging te maken. Maar sommige actievelingen
denken het belangrijk te vinden om in zo'n vroeg mogelijk
stadium de vereniging te ondermijnen. Zij doen dan net of
ze begaan zijn met de vereniging en ook zelf initiatief
hebben. Zij vergeten na te denken over de kwaliteit van de
vereniging. Zij willen een stevige muur bouwen met
modder en klei. Hier moet volgens ons een einde aan komen
en hierom doen we dan nu een beroep aan een ieder die zich
hieraan schuldig maakt. Zorg voor goede specie en LEES
DE
HANDLEIDING
ACHTER
HET
KOFFIEZETAPPARAAT.
(red. Van stevens die de koffie te sterk vindt)

Puuzel 2
Jan Muller heeft te horen gekregen dat er een enorme
sneeuwstorm naar Enschede optrekt. Om z’n El/Tn gebouw
te beschermen besluit hij een muur om het gebouw heen te
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Zoals jullie hebben kunnen merken, verschijnt de SUN nu
weer tweekelijks en voor het processen van zo’n SUN zijn
uiteraard commissieleden nodig. De laatste tijd heeft de
SUN dan ook de nodige verandering ondergaan qua
samenstelling van de commissie. De meesten hebben zich al
enige tijd geleden aan de lezer voorgesteld, echter er moet
altijd iemand als laatste zijn en dat ben ik dan in dit geval.

Sunny’s agenda
27 maart
28 maart
29 maart
30 maart
1 april
3 april
5 april
11 april

ALV - EL/tn
Constitutiereceptie
Start van het Bestuitje
Borreluitje
Einde van Bestuitje
11 Bierentocht selectie
11 Bierentocht
Excursie Vitatron
Kijk ook op:
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En die ik is Ralph Maassen. In het verleden heb ik al de
nodige activiteiten ontplooid in diverse commissies en
zelfs in het bestuur. Echter op een gegeven moment komt
het punt dat je begint te denken over het afbouwen van je
actieve leven binnen Scintilla, meestal komt dit samen met
het in zicht komen van h et einde van je studie. Dit is bij mij
dan ook het geval en gedurende deze tijd wil ik me nog wel
inzetten voor Scintilla en de SUN is daar uitermate
geschikt voor. Want zeg nou zelf, wat is er lekkerder dan op
vrijdagmiddag een SUN in elkaar knutselen en vervolgens
gezamenlijk een biertje drinken in De Tombe. Gezondheid!!
Ralph
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