Redactioneel
Ja ja, je leest het goed. Dit is de SUN! De
eerste van dit nieuwe collegejaar en we
raden je aan om hem eens goed door te
nemen. Neem daarbij vooral de 'Lieve
Sunny' van deze eerste editie in ons 21e
jaargang eens goed in je op! Want deze
eerste, kan ook wel eens meteen de
laatste van dit collegejaar zijn. Alleen jij
en je borrelvriendjes kunnen het tij doen
keren. Jij kunt de vinger in de damwand
aan de Vijzengracht zijn, de prothese van
de gouden medaillewinnaar op de
Paralympics, het SOT in het geval van
een stuk internet (nou ja, nu even niet
helaas), etc.
Afgezien van de teloorgang van onze
huidige redactie, hebben we toch nog
een, naar onze mening, interessante SUN
voor je in elkaar gemacro'd. Een Puuzel
voor een meter bier, een Recept van de
Tweek voor een lekkere pasta, een
psycholoog voor je kat, en 'nieuws' van
het bestuur. De redactie van de SUN
wenst je een fijn weekend, eet smakelijk
voor straks, en PROOST! voor nu!

Agenda
16 sep Programmeercursus
Eerstejaars - SK
19 sep 54e Cantus Scintillae - EDU Cafe
25 sep Eerstejaarslunch - 't GIND
30 sep Wissel ALV
1 okt Constitutieborrel - 't GIND
9 okt Excursie VanDerLande - Veghel
9 okt(Mis)Baksel Eet Avond - 't GIND

Lieve Sunny
Ik schrijf vandaag maar een briefje naar
mezelf, ik heb namelijk zelf een groot
probleem.
Mijn
redactie
lijkt
langzamerhand te verdwijnen... Het waren
er 6, eerst studeerde er eentje af, niets
aan de hand dacht ik, ik heb er nog 5! En
die ene blijft ook lekker dicht bij... Maar
een paar week terug studeerden er ineens
nog twee af en nu blijkt dat twee andere al
een end opweg zijn om ook af te
studeren. Het lijkt wel of niemand meer
tijd heeft om mijn SUN te vullen... Lieve
redactie, wat moet ik nou?!
Liefs Sunny

Lieve Sunny,
We hebben als redactie geprobeerd de
SUN in leven te houden, maar Scintilla
krimpt en ondanks dat wij vinden dat de
SUN erg veel waarde heeft, is de SUN
geen vitaal stuk van Scintilla. Wie weet,
misschien dat er in de aankomende
weken nog een hele SUN commissie
opstaat of misschien dat de Vonk jou
advies kan gebruiken. Anders is het
helaas over met jou goed bedoelde advies
aan alle Scintillianen....
Liefs de Redactie (of iig wat daar van over
is...)

Recept van de Tweek
Ingrediënten: 400 gr pasta (bij voorkeur
fusilli), 600 gr gemengde salade, zakje
olijven, 250 gr magere spekjes, 100 gr
feta - 4 theelepels pesto, Olijfolie, 90
gr maïs uit blikje

Kattenpsycholoog
Voortaan als je in de problemen zit met je
kat, kan je deze ook meenemen naar de
psycholoog.
In
plaats
van
een
'probleemkat' te laten inslapen, kan hun
baasje vanaf dinsdag ook terecht bij een
'kattenpsycholoog' in het nieuw opgerichte
Katten Gedrag Centrum aan het IJ in
Amsterdam. (bron: nu.nl)

Raar maar waar
Heel Scintilla is in rep en roer, er zijn dit
jaar toch weer eerstejaars vrouwen
gesignaleerd. Iedereen had de hoop dit
jaar alweer opgegeven, nadat PIP
(vrouwen introductie) en de IKEL hadden
gemeld, dit jaar weer geen vrouwen voor
EL...

Bereidingswijze: Breng de pasta aan
de kook. Snij de feta in blokjes. Bak
de spekjes in de olijfolie. Doe de
salade in een grote kom/bak en voeg
de maïs, feta en olijven toe. Voeg de
pesto toe en meng dit met het geheel.
Voeg de spekjes toe en als laatste de
pasta. Eet smakelijk!

Puuzel
Een (voor EL-ers) makkelijke puuzel
om het jaar mee te openen, met het
eerste juiste antwoord is zoals
gebruikelijk een meter bier te verdienen.
Wat is de vervangingsweerstand van
onderstaande schakeling:

Maar toch, ineens, twee vrouwen bij EL!
Wie had dat nou gedacht! Het bestuur is
in ieder geval zwaar onder de indruk, ze
hadden aangeboden om deze twee even
een tour bij EL te laten doen, en de
STORES sprong ook meteen op, om ze
toch nog hun boeken te verkopen... Zelfs
Stellae was alert, wie weet, misschien
toch nog twee nieuwe leden?

Sunny Says

Maar een dag later, geen meiden bij het
bestuur, geen vrouwelijke eerstejaars
klanten voor de STORES en de
rondleiding viel ook al in het water... En
nu beginnen de geruchten, waren er wel
vrouwen? Of was het een hersenspinsel
van zwaarvermoeide bestuursleden.

Did you ever think that the glass is neither
half empty nor half full but maybe it's just
twice as large as it needs to be?

1 April is het niet, dus dat kan het in ieder
geval niet zijn. Wie weet, misschien was
het wel een zatte dies borrelaar die twee
aantrekkelijke EL'ers voor vrouwen aan
heeft gezien... Misschien dat de BHV'er er
meer van weet? Iedereen is benieuwd,
misschien is een voorstel stukje in de
SUN wel op zijn plaats?

Van het Bestuur
Het nieuwe jaar is begonnen en het
bestuur is natuurlijk weer ontzettend druk
bezig voor jullie! Zo zijn we druk geweest
met de intro, de boekenverkoop en
natuurlijk
de
aankomende
wissel.
Afgelopen week is ook weer erg intensief
geweest, met onze eigen Diës waarbij er
welgeteld tien vlaaien zijn opgegeten en
de wissels van ETV (die lui uit Delft) en
Abacus (onze overbuurman).

Met de wissel op 30 september is het
bestuur vooral bezig met de voorbereiding
hiervoor en het inwerken van hun
opvolgers. Deze zijn inmiddels al met veel
enthousiasme bezig aan hun beleid en
hebben er erg veel zin in! Van deze
mysterieuze heren zullen jullie allen nog
veel gaan zien in de toekomst, maar
natuurlijk moeten ze eerst heelhuids de
ALV doorstaan.
Afgelopen maandag werd het bestuur blij
verrast met een wonderbaarlijk pakketje.
Dit pakketje bevatte de nieuwe Codex
Scintillae. Wil jij, net als de rest, ook een
exemplaar van dit wonderlijke boekje in je
bezit krijgen, dan kan dat! De nieuwe
Codex
Scintillae
wordt
officieel
gepresenteerd op de 54e Cantus, die zal
plaatsvinden
op
19
september
aanstaande.
Bij
deze
gezellige
aangelegenheid is er de mogelijkheid om
de nieuwe Codex aan te schaffen dus mis
het niet!

Verder heeft het bestuur vanaf 5:00 uur
vanochtend zich ingezet om het kersverse
bestuur van Abacus te verwelkomen.
Samen met Inter-Actief werd vanaf vroeg
in de ochtend intensief gewerkt om 3025
plastic bekertjes te vullen met water en
daarna netjes op het balkon van Abacus
neer te zetten. Na anderhalf uur hard
gewerkt te hebben was het gehele balkon
bedekt met een vloer van gevulde plastic
bekertjes. Om het nieuwe bestuur van
Abacus zo heerlijk druk bezig te zien met
het opruimen van deze mooie aanvulling
op hun balkon was een waar genot!
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