Redactioneel
Het mooie weer zit er op, de zon is
ingeruild voor de regen. Gelukkig is de
Sun niet achter de wolken verdwenen
en ligt er weer een nieuwe editie voor
jullie. Voor de oplettende lezer en de
regelmatige borrelbezoeker: dit is
inderdaad niet nummer 17 en niet
nummer 16, maar zie voor meer uitleg
de vorige Sun die nog te vinden is op
onze mooie website.
Ook zit de halve finale van het Eurovisie
songfestival er weer op. Helaas heeft
Nederland deze strijd der Balkanlanden
niet overleefd. Edsilia, bedankt nog voor
je inzet. Voor de mensen die wat eerder
bij de borrel weg moeten kan ik
vanavond om 19:00 de site van RTL
Boulevard aanraden. Je hebt dan de
mogelijkheid om te chatten met twee
van de acteurs uit het A-Team! Dus als
je altijd al vragen hebt gehad aan
Templeton "Face" Peck of "Howling
Mad" Murdock is dit de uitgelezen kans.
Veel leesplezier met deze SUN!

opgeruimd. Naast een nieuwe inrichting
met een tweetal nieuwe banken en een
tafel, is de SK grondig opgeruimd. Hier
was tot onze spijt dinsdagochtend
weinig meer van te merken... Naast de
gebruikelijke
hoeveelheid
niet
afgewassen kopjes en borden, zaten er
zelfs meerdere snoeppapiertjes tussen
de nieuwe bank. Foei! Dit is natuurlijk
niet de bedoeling! Het is in de SK
toegestaan je eigen troep op te ruimen
en daarnaast bestaat ook altijd nog de
mogelijkheid je eigen kop en/of bord af
te wassen.
Bètapromodag
Aankomende dinsdag 16 oktober zal de
tweede Betapromodag plaatsvinden.
Tijdens deze dag worden scholieren
enthousiast gemaakt voor techniek. Om
Elektrotechniek te promoten, zal er een
practicum zijn waarbij de scholieren een
hoogdoorlaatfilter gaan maken van een
aluminiumdienblad en knakworsten. Lijkt
het je leuk om mee te helpen aan deze
dag? Meldt je dan nu aan bij het
bestuur.
Bata444Race

Van het Bestuur
Lieve lezer van de SUN,
Bestuursvergadering
Het is dinsdagochtend, de SK is open,
maar je bent het bestuur kwijt! Een
ramp!?! Nee hoor, er is niks aan de
hand! Het bestuur is (als het goed is),
bezig met de bestuursvergadering.
Vanaf
nu
zal
deze
iedere
dinsdagochtend plaatsvinden in de
bestuurskamer.
Volgende wissel-ALV
Wat ga jij doen op dinsdagavond 16
oktober 2007? Wat je zou kunnen gaan
doen, is de wissel-ALV van Scintilla
bezoeken! De dag erna, op woensdag
17 oktober, zal de constitutieborrel
worden gehouden.
Grote schoonmaak?
Zoals sommige van jullie wellicht
maandag enige uren hebben gemerkt,
is in de afgelopen vakantie de SK

Het is alweer bijna 2 weken geleden,
maar het bestuur wil alle deelnemers
van Spraks4ever aan de Bata444race
alsnog feliciteren met het behalen van
de 248e plaats!
Namens het bestuur,
Maarten Abeling
President

Agenda
11 mei VriMiBo
15 mei Pokeravond
25 mei VriMiBo
04 jun Excursie Kerncentrale AKW
Emsland
06 jun 49ste Cantus Scintillae
08 jun VriMiBo
13 jun Quiz borrel
20 jun Excursie AimValley
22 jun VriMiBo

Opmerkelijk nieuws
- De inwoners van het eiland
Bougainville, onderdeel van PapoeaNieuw-Guinea, hebben een oplossing
gevonden voor hun probleem met hoge
brandstofprijzen. Ze hebben een manier
ontwikkeld om kokosolie te kunnen
gebruiken in hun voertuigen in plaats
van diesel. Misschien dat we hier in
Nederland ook iets inventiefs kunnen
verzinnen met een product dat hier veel
voorkomt. Momenteel is kokosolie hier
in NL volgens mij net zo duur als
benzine, dus dat maakt nog weinig
verschil.
- Een Japans ziekenhuis heeft een luik
laten maken voor het anoniem
achterlaten van ongewenste baby's.
Dus als je het echt niet meer aankan,
wordt het een vlucht naar Japan
boeken. Waar gaat het toch heen??? In
Duitsland en Zuid-Afrika bestaan
momenteel soortgelijke plaatsen waar
anoniem een kind achtergelaten kan
worden, dus wellicht is een vlucht naar
Japan niet geheel nodig, maar daar is
het wel Sunny.
- Consumenten hebben hun beklag
gedaan over de seksspeeltjes die
prijken in de moederdagfolder van
Kijkshop. De winkelketen zou daarmee
suggereren dat het doodnormaal is als
kinderen hun moeder verrassen met
een dildo. Je staat er als moeder toch
raar van te kijken als je zoon of dochter
van vier jaar je een sexspeeltje cadeau
doet voor moederdag. Dat was toch ook
niet waar moederdag om draait?
- Vrouw verstopt drugs in 'gebroken
been'. De marechaussee heeft eerder
deze week op Schiphol een vrouw
aangehouden die 1,5 kilo cocaïne had
verstopt in haar gipsbeen. Met andere
woorden, ook dit is niet de meest ideale
manier van smokkelen.
- Jongeren die samen met hun ouders
alcohol drinken, hebben minder kans
dat ze overmatig alcohol gaan
gebruiken. Dus voortaan gelijk beginnen
zodra de flesfase achter de rug is, dan
hebben kinderen er later minder last
van.

Puuzel
2/3 van het huidige Scintilla-bestuur
staat op de oever van een rivier. Ze
willen graag naar de overige 1/3 van het
bestuur welke aan de overkant staan en
ze willen hier komen met een boot.
Helaas kan de boot maar twee
personen tegelijkertijd dragen en de
boot heeft altijd een persoon nodig om
van de ene naar de andere kant van de
rivier te komen.
De personen kunnen niet op dezelfde
snelheid de overkant bereiken. De Pres
is het snelste in 5 minuten, de Sec in 10
minuten, de Leco in 20 minuten en de
Ad- in 25 minuten (dit betekend dat als
de leco in de boot zit, de minimale
oversteektijd 20 minuten zal zijn). De
overige leden van het bestuur zijn al
aan de overkant. Hoe kunnen ze allen
aan de overkant komen binnen een
uur?
Het eerste goede antwoord levert een
meter bier op bij de tappers!

Recept van de Tweek
Broccoli-Hamtaartje
Ingrediënten: 300gr broccoli, 200gr
ham,
1,25
dl
room,
100
gr
Gorgonzolakaas, 4 eieren, 4 plakjes
bladerdeeg, 1 rode paprika, peper, zout.

Bereiding:
Verwarm de oven voor op 225 graden.
Laat de plakjes bladerdeeg ontdooien.
Maak de broccoli schoon en verdeel ze
in kleine roosjes. Kook de broccoliroosjes in weinig water met zout in 5
minuten
beetgaar.
Verwarm
de
slagroom met de gorgonzola en laat de
gorgonzola al roerend smelten. Laat dit
mengsel iets afkoelen. Snijd de ham in
stukjes. Maak de paprika schoon en
snijd deze in ringen. Spoel de broccoli
in een zeef onder koud water af. Klop de
eieren door het gorgonzola-mengsel.
Voeg naar smaak zout en peper toe.
Bekleed 4 taartvormpjes met een
doorsnede van circa 10 centimeter met
het bladerdeeg. Snijd het deeg langs de
randen weg. Verdeel de broccoli en de
reepjes ham over de taartbodem en
schenk het eimengsel erover. Leg de
paprikaringen erop. Bak de taartjes in
het midden van de oven in circa 20
minuten goudbruin en gaar.

kunnen toezien op enkele droge
periodes, dan komt het regenhoogtepunt van

Lieve Sunny

Liefs van Sunny

Het regent te hard en te onrechtvaardig!
De buien vallen met tussendoor een
poosje droog, maar je kunt er donder op
zeggen dat het regent van 8:10 tot 8:30
en van 10:20 tot 10:40. Juist, dan ben ik
op weg naar mijn college. En aan het
eind van de dag, als ik zwoegend heb
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17:30 tot ongeveer 18:00. Waarom is
dat? Er was niets mis met mooi weer,
witbier, korte rokjes en terrasjes, toch?
Groetjes van een natgeregende EL'er

Lieve stad-bewoner-zonder-auto,
De oplossingen zijn legio: ga op de
campus wonen, neem een auto, verlaag
je studietempo, of verhoog het (zodat je
al om 7:30 op de ut bent)! Vandaag heb
ik een nog mooiere oplossing: zak af
naar de kelder van de mooie hogekamp,
neem een pilsje, een wijntje (je hoeft
toch niet te rijden) of een frisje. Geniet
en wacht af tot het droog is, of tot het
voor jou sowieso droog lijkt. En ik heb
nog een opkikker: Bedenk dat het wel
regent, maar dat de meeste druppels
naast je vallen! Zet em op!

Sunny Says
A conclusion is simply the place
where you got tired of thinking.
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