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Van het bestuur
Weken verder alweer sinds de vorige editie van onze lieve SUN. Na
gisteren de geslaagde Der TweEFPA
zijn we nu weer succesvol bezig
met een lekker biertje bij onze eigen
VriMiBo. Terwijl een deel van onze
bestuurders op bezoek zijn in het
verre Oosten voor een Talententuin,
die bij sommige beter bekend staat
als de Talentuin, zit ik hier te typen
aan dit verhaal.
Zoals wel vaker voorkomt bij een
vrijdag die volgt na een geslaagde
activiteit, hebben we een rustige
ochtend met maar af en aan een
productieve boost. Een van deze
productievere momenten was het
factureren van een rondje bier gegeven op de Der TweEFPA door een
lieve dame van Stress met behulp
van onze al zo bekende bel.
Vorige keer is in de SUN belooft dat
het rellen met de ME eraan kwam,
dit keer kan ik opnieuw zeggen dat
deze activiteit aanstaande is. Dit
rellen vindt namelijk morgen plaats.
Dit keer hebben we het geluk dat
het niet mogelijk is dat Scinterklaas
het land binnen komt en dat de ME
dus op een andere locatie van meer
belang is.
Nu Scinterklaas inderdaad in het
land is, en ondertussen al weer over
de helft van zijn arbeidsperiode zit,
staat Scintilla natuurlijk ook deels
in het teken van deze goedheilig-

man. Niet alleen is het mogelijk om
je schoentje te zetten, te laten vullen
en weer te legen. Maar is het binnenkort ook weer tijd voor de altijd
gezellige en leuke Scinterklaas borrel, gevuld met bier, snoepgoed en
cadeautjes.
Omdat november tot zijn eind komt
is het natuurlijk gebruikelijk dat er
ook weer een Oktoberfest plaatsvind
waarbij er grote pullen gevuld met
bier zullen worden genuttigd. Dit
gaat natuurlijk gecombineerd met
onze mede EWI-verenigingen onder
het mom, meer zielen is gelijk aan
meer vreugd.
Op de koningin, Op Scintilla!
Guus Frijters

Lieve sunny
Een tijdje geleden zag ik een nieuwsitem over het NK Tegenwindfietsen. Sindsdien is mijn grote droom
om ook een groots tegenwindfietser
te worden. Om zo efficient mogelijk
te trainen fiets ik alleen nog maar
tegen de wind in. Er is echter één
klein probleem: Ik raak steeds verder van huis. Ook zie ik in de verte
de zee verschijnen, en mijn fiets is
helaas geen waterfiets. Ik ben bang
dat ik op deze manier niet bij de
VriMiBo aankom, terwijl ik toch wel
dorstig begin te worden. Hoe red ik
mij uit deze benarde situatie?
Liefs,
Een uitgewaaide Scintilliaan

Lieve uitgewaaide Scintilliaan,
De VriMiBo is natuurlijk een cruciaal evenement na een partij stevig
Tegenwindfietsen. Voor tegenwindfietsen moet je natuurlijk wel de beste
tactiek en strategie bemiddelen.
Om hiermee te beginnen moet je
opletten dat de windkrachten goed
aansluiten bij het huidige bestuur
der E.T.S.V. Scintilla. Dit houdt in
dat je moet fietsen tegen een windkracht van ongeveer 7 op schaal
van Beaufort en de energie moet
benutten die de pieken van 8 op
bovengenoemde schaal opleveren.
Dit zorgt er voor dat je gemiddeld
62 kilometer per uur moet fietsen.
Om natuurlijk de pieken van 8 en
de algemene windkracht van 7 te
combineren, fiets je gewoon 87 kilometer per uur. Om hier ook nog de
beste strategie op toe te passen zou
ik je graag willen verwijzen naar de
functie y=11*exp(-|x/6|)*sin(x) van
x= -12.5 tot x=9.4. Hiermee houd je
namelijk de wind in de zij, en bereik
je de Abscint binnen de biertaptijd.
Liefs, Sunny

Bieradvies
Borrelaars, bierfanaten en buitenlui.
De week is weer voorbij en je kan
weer lekker genieten van een koud
pilsje in een poging de ellende van
de afgelopen 5 dagen te vergeten.
Natuurlijk heeft de redactie van
de SUN ook deze week weer goed
bieradvies voor jou. De sint is weer
in het land. Giet daarom een biertje

in je schoen en zet deze voor je open
haard (of CV). Als je goed bent
geweest krijg je vast wat lekkers van
de Sint, zoals een tripel of een IPA.
Als je stout bent geweest krijg je de
volgende ochtend helaas een doorweekte schoen die nog erger meurt
dan normaal.
Mocht je geen risico willen lopen
op een natte schoen, aan de bar van
de Abscint krijg je voor slechts 60c
gegarandeerd iets lekkers, en denk
eraan:
“Een meter is altijd beter.”

Pumpkin Trumpcakes
Bij plaatselijke overprijsde koffietoko’s verkopen ze koffie met pumpkin spice. Niet alleen zonde van de
koffie, ook jammer van de kruiden.

Gisteren was het in the Verenigde
Staten Thanksgiving. Laten we
Pumpkin Cupcakes maken om dat te
vieren.
• Nu Literally Hitler de presidentelect is, verwarm de oven voor
op 175 C.
• Meng 200g suiker met 100g
gesmolten boter.
• Bouw een muur om de Starbucks.
• Laat ik je zeggen, we moeten
een ei en 150g pompoenpuree
toevoegen.
• Meng 200g bloem, 2 tl pumpkin
spice* en 1 1/4 tl bakpoeder,
om gebakjes weer groot te laten
worden, en vouw het in het suikermengsel.
• Verdeel over cupcake vormpjes,
en bak voor 20 minuten.
• Bestrooi de Trump-oranje
keekjes met kaneelsuiker.

* Poeders van 1 tl kaneel + 1/4 tl
nootmuskaat + 1/4 tl gember + 1/8
tl kruidnagel + 1/8 tl piment + 1/4 tl
zout

Van de redactie
Dikke turbo, dikke stress. Het is
weer zo ver, de sun komt weer
op. Ik zit hier nu lekker pauze te
houden, of eigenlijk werkcollege te
begeleiden. Daar ben ik wel verast
mee, want er zijn genoeg slimme
studenten aanwezig om er voor te
zorgen dat ik tijd heb om aan de sun
te werken.
Dat is dan wel weer mooi, nu kan
ik uitkijken naar vanmiddag als het
werk er weer op zit, kan ik lekker
een biertje drinken op de vrimibo.
Dus ik zal het kort en krachtig
houden:
Prrrrrrrroost!
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