Redactioneel
Voor jullie ligt weer de eerste SUN
van dit collegejaar. Na alle weken
vakantie (al dan niet opgegaan aan
studietijd) moet nu ook de redactie
van de SUN weer aan het werk. En dat
tijdens
een
feestelijke
dag
als
vandaag. De 41ste Dies wordt immers
gevierd vandaag, dus reden genoeg om
naar de VriMiBo te komen. In deze SUN
zijn weer de gebruikelijke rubrieken
terug
te
vinden
samen
met
een
ingezonden stuk van de president.
Veel leesplezier!!

Medescintillianen
Vandaag, 8 september 2006, is het een
historische dag. Het is namelijk de
laatste
dag
van
het
achtste
lustrumjaar der E.T.S.V. Scintilla,
onze mooie vereniging. Het afgelopen
jaar verschilde uiteraard niet zoveel
van andere jaren, maar zowel aan de
kop
als
aan
de
kont
van
het
lustrumjaar
zijn
een
aantal
bijzondere
gebeurtenissen
op
te
merken
geweest.
Laten
we
even
terugdenken aan het begin van het
jaar. De lustrumactiviteiten in de
lustrumweek hebben vele actieve leden
van Scintilla van de straat en de
studie gehouden. Niet alleen omdat er
veel mensen waren betrokken bij de
organisatie van het lustrum, maar ook
omdat de activiteiten goed bezocht
werden. Zelf ben ik er trots op dat
ik de functie van president heb mogen
vervullen gedurende dit lustrumjaar
en ik vind het een grote eer dat ik
en met mij vanzelfsprekend iedereen
van het vierenzeventigste bestuur,
dit jaar mag afsluiten en een nieuw
jaar mag openen. De sluiting en
alvast
een
stukje
opening
vindt
geheel in gemoedelijke sfeer plaats
in onze mooie Tombe. Geen beter begin
van een nieuw jaar dan een goede
afsluiting van het oude jaar, zeg ik
maar. Opvallend is dat vandaag ook
een vrijdag is en alsof de goden het
gepland hebben eindigt niet alleen de
eerste week van het nieuwe jaar, maar
ook het veertigste levensjaar van
Scintilla
toepasselijk
met
een
VriMiBo. Zo helemaal aan het eind van
dit jaar is er nog een opvallend
project besloten. De Almanack, Alias
de
Almanak,
de
Al-Manaq,
het
Compendium
Elektrotechniek:
dit
project heeft de begrootte tijdsduur
van een jaar met zevenmijlslaarzen
overschreden en het heeft in totaal
een volle twee jaar tijd in beslag
genomen voordat er daadwerkelijk zo'n
heerlijk compendium in mijn handjes
lag. Wat een heerlijk einde aan zo'n
jaar.
Een
lustrumjaar
met
een
succesvol einde aan een hardwerkende
commissie afsluiten geeft een voldaan
gevoel voor iedereen die het lustrum
heeft meegemaakt. Allen die nog niet
zo betrokken zijn bij Scintilla,
worden bij deze door mij aangeraden
dat wel te worden!

Het meemaken van het verenigingsleven
wat mooi grenst aan je studie is een
enorme
verrijking
voor
je
studententijd. Op een vast steunsel
ende onderhoud der vrieheid!
Op de koningin, op Scintilla!
El presidente

Puuzel
Alweer een dies, hadden we die niet
vorig jaar ook al? Oh wacht, pfff...
nog maar een biertje. Het is wat, als
oude lul zittend aan de bar in de
Tombe, kun je soms niet anders dan
denken:"Wat gaat de tijd toch snel!"
Maar hoe snel gaat de tijd eigenlijk?
Of nog interessanter: wanneer gaat de
tijd het snelst? Wie daar antwoord op
kan geven verdient een heerlijke
meter bier (eventueel te nuttigen op
de volgende VriMiBo, mits het bestuur
nog niet gestopt is met gratis bier
weggeven). Oh, en vergeet niet die
oude lul aan de bar een biertje te
geven, kan die wel gebruiken...
P.S. De snelheid van de tijd wordt
vandaag gedefinieerd als de snelheid
waarmee
de
uiteinden
van
de
minutenwijzer en de uurwijzer zich
ten opzichte van elkaar bewegen. Voor
het gemak zoeken we alleen het
tijdstip waarop de tijd het snelst
gaat
in
het
interval
[t_0=00:00
uur,t_eind],
met
t_eind
de
tijd
waarop de wijzers elkaar voor het
eerst
weer
tegenkomen
na
t_0.
Bovendien
nemen
we
aan
dat
de
minutenwijzer exact twee keer zo lang
is als de uurwijzer.

Recept van de Tweek
Indische kalkoenschnitzel met ananas
en bosui
Ingrediënten: 1 winterwortel, 3 el
wokolie, 2 uien in dunne ringen, 4
kalkoenschnitzels, 1 blikje ananas
schijven à 4 stuks, 1 kuipje Boemboe
voor ajam smoor, 3 bosuitjes in
ringetjes
Bereiding: Schrap de wortel en schaaf
hem in dunne plakjes. Verhit de olie
en
fruit
de
ui
al
omscheppend
goudgeel en glazig. Bak de schnitzels
tussen de uien aan beide kanten
bruin. Voeg 2 dl heet water en de
boemboe toe en roer alles goed om.
Laat het gerecht 10 min. sudderen.
Schep aan het einde van de kooktijd
de ananas en de bosui erdoor en warm
alles kort door. Verdeel de wortel
over de bodem van een schaal, leg de
schnitzels erop en verdeel de saus
erover. Lekker met (pandan)rijst en
roergebakken boontjes. Eet smakelijk!

Lief Anoniempje (Danny),
Ik snap dat het lastig voor je is om
je net wel of net geen nerd te
voelen, maar of mee willen doen met
Beauty en de Nerd nou daarvoor een
oplossing is? Probeer anders het
Salsa-feest van volgende week eens om
een vriendin te vinden en gooi daar
je charmes in de strijd.

Evaluatie eerste week
Weet je waarom ik EL heb gekozen?
Omdat
ik
geen
stukjes
kan
schrijven...
maar
omdat
wij
zo
belangrijk zijn, moesten wij toch
deze grote verantwoordelijkheid op
ons nemen.
Maandag: nog nagenietend van de intro
(ziek en brak) zaten wij maandag
ochtend
bij
ons
eerste
college
Calculus. Kersten begon direct goed,
als hij net zo snel zou rijden als
hij alles uitlegt en op het bord zet,
won hij elke racewedstrijd. Als je
het bij probeert te houden heb je na
1
college
RSI.
Daarna
onze
instaptoets, waar onze 3 maanden oude
kennis van het vwo toch echt ergens
verloren was gegaan in een of andere
kroeg. Dinsdag: met BBDT hebben we
geleerd
optellen,
aftrekken,
vermenigvuldigen
en
zowaar
staartdelingen! En het bleek weer
duidelijk wat er over was van onze
basisschoolkennis. De rest van de
week: soortgelijk
Groetjes, Stefan, Esken, Joeri
Lisette (van ELco natuurlijk!)

en

Sunny says
Inlogito, ergo sum - Ik ben ingelogd,
dus ik besta

Surprise!!
Fokke en Sukke feliciteren Scintilla!

Lieve Sunny

Agenda

Ik ben een nep-nerd en nu mag ik niet
meedoen met Beauty en de Nerd. Hoe
moet ik nu aan een vriendin komen?
- Anoniempje

8 sep - Dies Scintillae
19 sep - Constipatieborrel
21 sep - Grolsch Trip
22 sep - VriMiBo
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