Redactioneel

Van het bestuur

Puuzel

BLAM! En het is alweer november, nog
twee maandjes en we wandelen doodleuk
2008 al weer binnen. Alsof het niks is.
Gelukkig is ondergetekende de maand
culinair
gezien
alvast
uitstekend
begonnen. Alvast een voorproefje op het
Sonja Bakker dilemma wat de feestdagen
heet. Lekker eten, dit keer in de vorm van
het toetje van de tweek. Een aanrader
dus!

De eerste tentamenweek zit er weer op.
Deze week is het bestuur druk bezig
geweest met de verhuizing. Ook zijn we
hard op zoek naar actievelingen, die
samen
met
Astatine
een
nieuw
symposium willen organiseren. Op de
cola-automaat kan je aangeven wat je
graag drinkt, om inspraak te hebben op
het assortiment.
Komende week gaan de eerstejaars weer
aan de slag en zal er op 7 november de
eerstjaars activate lunch met gratis
Subway broodjes plaatsvinden. Na de
tentamens zullen ook de boeken weer
verkocht worden. Bij de boeken worden
gratis ruitjesschriften weggegeven zolang
de voorraad strekt.
Vergeet je uiteraard niet in te schrijven
voor de batavierenrace. Sparks forever
zoekt vooral nog vrouwelijke lopers, dus
schrijf je snel in op de lijst in de SK.
Woensdag kan er ook weer gepokerd
worden en hier zal het bestuur zich de
komende
dagen
hard
op
gaan
voorbereiden om goede competitie te
geven!

Echte mannen doen hun boodschappen
bij... de Praxis! Toen ik daar laatst liep
was er een artikel in de aanbieding,
waarbij me opviel dat 1 maar 2 euro en
40 cent was, 12 kostte 4 euro en 80 cent,
en 144 was 7 euro en 20 cent! Welk
artikel heb ik daar gezien? Het eerste
juiste antwoord levert een meter bier op.

En zo wordt dus een gemiddelde SUN in
elkaar gezet, door ervaringen van
redactieleden zelf. Zo liep een ander
redactielid afgelopen week door de
Praxis, waarbij zijn oog viel op een
wiskundige aanbieding. Succes met het
oplossen van de Puuzel.
Uiteraard was dat niet alles voor deze
SUN,
maar
de
rest van deze
ontdekkingsreis laten we graag aan jullie
over. We willen namelijk nog even
teruggaan naar de orde van deze dag. Bij
deze feliciteert de SUN Bert-Jan van harte
met zijn welverdiende ...* voor zijn
afstuderen. Veel succes met je nieuwe
baan! Dit mag dan misschien voor BJ zijn
laatste VriMiBo zijn, Sunny ziet jullie
graag weer terug op de volgende Scintilla
VriMiBo! Wij denken de 16e november.
* Eindcijfer invullen wat van toepassing of
verdiend is (volgens jou)

Meat The Truth
Nee dit artikel gaat niet over een hele
slechte pornofilm, "Meat the truth" is de
ondertitel van de film die Marianne
Thieme van de PvdD uit gaat brengen. De
film zal gaan over de gevolgen voor het
milieu van de vleesindustrie, Ze hoopt dat
ze met haar film een "Al-Gore-effect" zal
weten te bereiken, nou daar heb ik mijn
twijfels bij, als ik het zo lees is het
gewoon
een
promofilmpje
voor
vegetarisme. En nou heb ik niets tegen
een beetje milieu-bewustzijn of het welzijn
van dieren (als ze uiteindelijk maar WEL
op mijn bord belanden), maar in het effect
van deze film heb ik niet veel vertrouwen.
Alleen door de ondertitel vind ik al
lachwekkend.

Sjors Hettinga - Administrateur

Agenda
Heden VriMiBo
07 nov Eerstejaars Activate Lunch
07 nov SCALA's Pokeravond v2.0
13 nov Borrel "So you wanna be a tapper"
14 nov Excursie Thales
16 nov VriMiBo
20 nov TWEEFPA
22 nov 11-Bierentocht
28 nov EEFBA
04 dec Scinterklaasborrel
07 dec VriMiBo
11 dec Cantus
21-dec VriMBo

Advertentie
i.v.m. uit de hand gelopen grap en
'overdreven' media aand8, t.k.a. z.g.a.n.
600kl H20, ideaal vr zwmbadn, vzv Cl,
niet geschikt vr aquaria. Verzndkosten
voor koper. Niet goed, dwijl terug. Bel vr
info 053-4892595 & vrg nr. A.Q. Droom

Lieve Sunny
... HELP! Heb ik zojuist tickets geboekt
voor een vlucht in de nieuwe Airbus A380, om te specifiek te zijn voor de
bruidssuite, krijg ik ineens te horen dat ik
zelfs die gelegenheid niet mag gebruiken
om bij de Miles High Club te horen.
Honkebonken is verboden door Singapore
Airlines, dus wat moet ik nu?
Een wanhopige A-380 passagier
Hoi !
Ik snap dat dit een hele teleurstelling is
voor je is en wat ons betreft ook
volkomen uit de tijd. Wat ons betreft ga je
vanaf nu gewoon lekker budget vliegen,
bijvoorbeeld bij RyanAir. Zij staan wel
open voor de pornificatie van het
luchtruim. Tijdens hun vluchten koop je
gewoon complete jaarkalender a la Pirelli
alleen dan met stewardessen. Kijk, dat is
het betere werk! Bespaart je nog geld ook.
Bovendien, echte High Miles Club leden
maken al jaren gebruik van het toilet! Wel
vraagt Sunny zich af hoe het nou met die
13de maand zit bij onze RyanAir
stewardessen?!

Sikkepoot sukkelt
...nog steeds een beetje door. Hij is al wel
meer dan de helft gevuld door een mooie
bijdrage van dhr. Meijerink en mevr.
Visser. Voor u is er uiteraard gratis bier
beschikbaar de komende VriMiBo. Om er
een beetje vaart in te houden, looft de
SUN nog steeds voor elk pakje stickers
een gratis biertje uit. Met andere woorden
100 euro boodschappen levert een meter
bier op! :) Wees er snel bij, want we willen
Suske en Wiske lezen, bovendien hebben
we slechts 3 meter pils staan voor deze
actie, dus wees er snel bij, aangezien er
hier al 1 van is weggegeven.

Toetje van de Tweek

Sunny Says
All right, brain, you don't like me, and I
don't like you, but let's just get me
through this, and I can get back to killing
you with beer.
Matt Groening

Internet Vol
Kruimeltaart met peren
Een heerlijk gerecht, lekker als nagerecht
en het lekkerste als het lauw wordt
geserveerd. Heerlijk met vanillesaus, ijs of
slagroom.
Ingrediënten: 500 gr stevige smaakvolle
peren (bv Williams), 2 el citroensap, 150
gr tarwebloem, 125 gr suiker, 1/2 tl
kaneel, 60 grm gehakte amandelen of
hazelnoten, 125 gr koude roomboter
Bereiding: De peren in vieren snijden,
schillen en het klokhuis verwijderen. De
parten in plakken snijden. Met citroensap
besprenkelen zodat ze niet bruin worden.
De oven voorverwarmen op 225 graden
(elektrische oven). Een taartvorm (24 cm)
invetten en de peren erin leggen. De
gezeefde bloem met de suiker, de kaneel
en de gehakte amandelen of hazelnoten
vermengen. De boter in stukjes snijden en
toevoegen. Alles tot grote kruimels
kneden en over de peren strooien. Midden
in de oven in ± 25 minuten bakken.

"Als internetproviders geen haast maken
met de overstap op een nieuw systeem
voor internetadressen, is het web binnen
een paar jaar vol." - dit meldt o.a. NU.nl
afgelopen week (en andere media
uiteraard ook). Hier zie ik toch wat
problemen ontstaan ook voor de SUN. Als
het internet vol is, waar laten we dan de
mooie exemplaren van dit schrijfsel. We
gaan er maar van uit dat in deze
inventieve wereld er wel mensen zijn die
dit probleem voor ons gaan oplossen,
enkele hiervan lopen nu waarschijnlijk op
deze borrel.
Maar om deze berichtgeving enigzins te
corrigeren en de mensen die van
natuurfilms houden, het is niet vol op het
internet maar druk. Er zijn immers nog
een kleine 20% van de IP adressen
beschikbaar komt het allemaal wel goed
voorlopig.
Genoeg
ruimte
voor
natuurfilms dus.

Sunny asks
- Wat is "Mirjam"?
- Wat is de Ampere Stichting?
- Wist je dat Ebel zijn 65+pas al heeft
opgehaald, en dat met z’n amper 50 jaar?
- Wist je dat het bestuur aan koekenruilen
doet met Arago?
- Why does Sunny want to be a tapper?
- Wist je dat Sjors een muis heeft geplet
en doodgemaakt?
- En dat Marianne Thieme hier weer eens
kamervragen over heeft gesteld?
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