Redactioneel
Eindelijk is er weer een SUN om de twekelijkse
VriMiBo een beetje op te luisteren. Uiteraard
zijn de oude en vertrouwde caternen terug te
vinden en staat Sunny ook even stil bij alle
schokkende gebeurtenissen van de afgelopen
tijd. Zo is ook Sunny niet ontgaan dat de DSB
gevallen is en kunnen we van geluk spreken
dat een arme student daar toch nog geen
koopsompolis had afgesloten, dus dat we
allemaal rustig een biertje kunnen drinken.
Er zijn een aantal overeenkomsten tussen de
SUN en de DSB. Ten eerste, de hoeveelheid
letters van de afkorting; 3. Ten tweede, de gang
van zaken de afgelopen weken, met
uitzondering van de laatste week. Niet alleen
met de DSB ging het belabberd door slechte
media-aandacht, met de SUN ging het niet veel
beter, maar dit kwam door te weinig tijd van de
SUN-leden en te weinig liefkozende aandacht
van het bestuur. Dat laatste willen we hun nog
wel vergeven; zo'n bestuurswisseling heeft heel
wat om handen en kan tot tijdtekort lijden, waar
je met een onderbezet bestuur (een
veelgehoord argument tijdens de laatste ALV)
al snel zit. Hoe het verhaal afloopt; de DSB is
maandag failliet verklaard en de SUN als bijnaopgeheven verklaard door het bestuur. Maar de
redactie liet dat niet zomaar over zich
heengaan, dus hier ligt hij dan toch voor je, de
nieuwe spliksplinternieuwe SUN, de eerste van
dit al niet meer zo nieuwe collegejaar. Geniet
ervan, want het kan met de SUN, net als met
de DSB, maar zo afgelopen zijn...

Agenda
2 nov Uitzwaaiborrel studiereis ['t GIND]
4 nov (Mis)Baksel Eet Avond ['t GIND]
9 nov Gala danslessen
12 nov 60e cantus Scintillae [Edu-café]
18 nov Gala "Une belle histoire" [Fred en
Douwe]
19 nov TweEFPA ['t GIND]
24 nov Oktoberfest ['t GIND]

Lieve Sunny
Ik heb het zo zwaar, maandag is de DSB bank
omgevallen met al mijn zuurverdiende
spaarcentjes, en nu hoorde ik ook al dat de
SUN dreigt te verdwijnen, mijn al zo favoriete
blaadje tijdens de vrimibo's met de leuke
stripjes en recepten! Mijn steun en toeverlaat
als ik alleen aan de bar zat mijn biertje te
drinken en aan het wachten was op medeVriMiBo-bezoekers. En nu kan ik niet eens een
biertje halen want mijn geld is op! Lieve Sunny,
kun je het tij voor me keren?
Liefs je favoriete lezer

Lieve favoriete lezer,
Om met heugelijk nieuws te beginnen, zoals je
ziet is de SUN nog niet ten onder gegaan.
Hierover hoef je dus geen kopzorgen meer te
hebben. Het "tijdelijk kwijt zijn" van je
spaarcentjes (je krijgt ze immers terug via de
garantieregeling) gaat Sunny wel aan het hart.
Hier moeten we een oplossing voor bedenken.
Allereerst kan je ervoor zorgen dat je met wat
rijke vriendjes in 't Gind verschijnt, dit is een
lastige opgave als arme student, maar wellicht
kan je iemand overhalen een rondje te geven.
Of je favoriete professor/docent/AIO uitnodigen
voor de VriMiBo is ook een optie. Zij verdienen
immers wel geld, dus kunnen ze een rondje
geven en bovendien ontmoet je de docenten
dan ook eens in een andere hoedanigheid. En
als dit allemaal niet lukt? Los dan snel de
Puuzel van deze week op aangezien je daar
een meter bier mee kan verdienen!

"Wat is de grootste waarde die je niet met een
combinatie van deze twee verschillende
waarden kan bereiken?"
Los deze puuzel op en geef de oplossing en
uitwerking/uitleg aan een SUN-redactielid of de
Tapper van de Borrel. De eerste goede
oplossing is een meter bier waard!

Sunny Says
Beter de DSB failliet dan een VriMiBo die geen
SUN meer ziet!

Ondergangen

Recept van de Tweek

De laatste weken staat het nieuws bol van de
ondergang van de DSB-bank. In de mailbox
van de redactie was er ook sprake van een
ondergang toen per email de ondergang van de
SUN werd afgekondigd. Gelukkig is voor de
SUN zo'n opmerking genoeg inspiratie om
spontaan weer een nieuwe editie uit te
brengen.

Pesto-pasta:
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
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!

Voor andere organisaties gaat dit echter niet zo
makkelijk en daarbij lijkt het wel dat hoe meer
erover gepraat en gespeculeerd wordt, hoe
sneller de organisatie ten onder gaat. Zo
verging het ook BUMA/Stemra met hun
weblogheffing op video's, er werd veel over
gediscusieerd, er werden vragen gesteld en
even
later
werd
het
voorstel
weer
teruggetrokken. Speculaties over de onergang
van de DSK-bank gaan over het internet hee,
de bank zou nog wel gezond zijn en vooral door
alle media-aandacht ten gronde zijn gebracht.

Liefs, Sunny

Warme chocolademelk (voor de koude
herfstdagen):
Ingrediënten: 1 deciliter magere houdbare
melk, 1 theelepel cacao, 2 theelepels suiker,
een flinke scheut (ongeklopte houdbare
slag)room, heet water, melkschuimertje
Bereidingswijze: Schenk de melk in een mok.
Breng aan de kook met behulp van de
magnetron. Klop de melk schuimig met een
melkschuimertje of een mini-garde. Voeg 1
theelepel cacao, 2 theelepels suiker en een
flinke scheut room toe. Klop het geheel door
elkaar. Vul de mok verder met heet water. Roer
nog een keer goed door. Direct serveren
eventueel met speculaas of pepernoten
ernaast.

Puuzel
De penningmeester van Scintilla heeft
opgeruimd en kwam in een mapje een zeer
groot aantal postzegels van 5 en 17 eurocent
tegen. Nu vraagt hij zich af wat hij daar
allemaal mee kan en wil hij graag het volgende
weten:

Tik Tak
Voor de oudere generatie onder u zal deze
term wellicht nog doen terugdenken aan het
kleuterprogramma TikTak dat vroeger op TV te
zien was. Maar zoals wel vaker, zijn niet alle
programma's van vroegah nog te zien op de NL
TV. Tik tak verwijst naar het geluid dat een
standaard ouderwetse analoge klok maakt als
de slinger heen en weer beweegt. En zo zijn we
uitgekomen op het thema tijd waar we komend
weekend allemaal weer mee te maken krijgen.
Op 25 oktober is het weer zover. Dan gaat de
klok weer een uur achteruit, of is het toch
vooruit? Elk jaar weer levert dit voor velen een
vraagstuk op. Men lijkt niet te onthouden welke
kant op de klok verzet moet worden? Er is
gelukkig een trucje voor, zodat je het nooit
meer vergeet.
In het voorjaar, gaat de klok voor uit en wordt
het zomertijd, dan heb je dus (helaas) een
uurtje korter in je dag zitten. In het najaar, wordt
het wintertijd, je Wint er tijd mee, de klok gaat

dus achteruit, want je dag wordt een uurtje
langer. Dit zorgt ervoor dat het in de ochtend
iets eerder licht is dan wanneer we de klok niet
verplaatsen.
Drink dus gerust een biertje extra op deze
VriMiBo, er zit immers een uurtje extra in dit
weekend om dat op te vangen!

- Een medewerker van de Radboud Universiteit
Nijmegen is ontslagen omdat hij een webcam
had opgehangen in het invalidentoilet van een
van de faculteiten. (red. Waarom zou je dat
willen??)
- Professioneel zwemmen en ijdel zijn gaat in
Japan niet langer samen: het land heeft de
uiterlijke verzorging van vrouwelijke zwemsters
aan banden gelegd.
- De Sloveense premier Borut Pahor heeft de
spelers uit de nationale voetbalploeg beloofd
hun schoenen te poetsen als ze zich alsnog
weten te plaatsen voor het WK, volgend jaar in
Zuid-Afrika.
- Een 75-jaar oude Chinees uit Nanching heeft
zijn vrouw de afgelopen zeven jaar 24 keer
verlaten voor een ander liefje.
- 'Kogelvrije vesten en bodyguards voor die
Mannschaft' tijdens WK.

Opmerkelijk
Er waren weer wat opmerkelijke headlines die
de strenge selectie van de redactie hebben
doorstaan en die we u niet wilden onthouden:
- Vader koopt zoon (17) vrij van vrouw (43).
- De twee piloten van een Amerikaanse
lijnvlucht zijn woensdag vergeten op de
bestemming Minneapolis te landen.

Van de Borrel
De scherpe borrelaar zal het niet ontgaan zijn
dat er sinds de laatste verschijning van de SUN
het één en ander is veranderd in het barleven
van de gemiddelde Scintilliaan. Sinds de
verhuizing wordt er goed gepilst in de nieuwe
borrelruimte, die om verschillende redenen nog
altijd verstoken blijft van een pakkende naam
en, mede daardoor, maar ook door
tegenwerking van de architect, nog niet veel
karakter heeft gekregen.

De VriMiBo's worden afgewisseld getapt door
Inter-Actief, Scintilla en een enkele door
Abacus, maar in tegenstelling tot onze relatie
met Arago zijn we hier geen aartsrivalen meer.
Dat uit zich in een lekker diverse opkomst op
de VriMiBo's, helaas zitten we wel verder van
de medewerkers vandaan, waardoor het
publiek voornamelijk uit EWI-studenten bestaat.
Ook biedt de goede relatie tussen de
verenigingen mogelijkheden tot het samen
organiseren van grotere feesten. Inmiddels zijn
een groot Oktoberfest en een mooie
Carnavalsborrel georganiseerd, en op 26
november (ja, november) staat er weer een vet
EWI-oktoberfest op het programma.
Zoveel verenigingen, zoveel bierprijzen, maar
ook daar komt verandering in. Aan de MB-kant
zijn onlangs wat veel te decadente stukken
apparatuur de deur uit gedaan zodat de
afschrijvingen in beide ruimtes nu ongeveer
aan elkaar gelijk zijn. Dat is de eerste stap op
weg naar gelijke bierprijzen, dus wie weet hoef
je straks nog maar met één soort borrelmunt in
je knip aan te komen!
En zo zijn er nog vele andere mooie en minder
mooie borrelmomenten geweest sinds de
laatste editie van dit blaadje voor je neus lag,
maar hé, we schrijven hier geen lap geblaat
voor het jaarboek!
Neem er nog een en proost met de barman: op
de Borrel, door de keel!

- Een Siciliaanse man is naar de politie gegaan
om te vragen of zijn huisarrest weer kan
worden omgezet in een gevangenisstraf om
van zijn zeurende vrouw af te zijn.
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