Redactioneel

Lieve Sunny

Agenda

Voor jullie ligt de laatste SUN van 2006!
Zeker de moeite waard om eens
helemaal door te lezen. Ik zou hier
graag vermelden dat we al helemaal in
de kerststemming zijn, maar helaas is
dat niet het geval...

11 december was er apart voor mij een
feestje, maar doordat sommige mensen
dom bezig waren heb ik mijn feestje
gemist! De bedoeling was dat ik op mijn
feestje gepresenteerd zou worden en
een nieuw baasje zou krijgen. Ik zou
dan met mijn nieuwe baasje mee naar
huis gaan om daar een plekje in de kast
te kunnen bemachtigen. Maar dat ging
allemaal dus niet door, want... ik was
kwijt. Was ja, ze hebben me weer terug
gevonden, maar niemand wist waar ik
was, ze wisten amper waar ze moesten
zoeken. Dit duurde een paar dagen,
maar toen ze me gevonden hadden
hebben ze me alsnog vervoert naar de
locatie van mijn feestje. Toen ik daar
aankwam was mijn feestje alleen al
afgelopen! Ik werd voor de deur
geparkeerd en niemand die mijn komst
had aangekondigd. Pas toen mensen
half over me heen gestruikeld waren,
wisten ze dat ik er was. Maar ik was
waar ik wezen moest dus ik had nog
steeds hoop dat ik voor de kerst bij
iemand in de kast zou staan! Alleen dat
gebeurt niet! Het is nu bijna kerst en ik
zit nog steeds in een grote doos met
een heleboel dezelfden van mij en ik
moet nog minstens twee weken
wachten voordat er iemand komt die mij
wil hebben! En elke keer als nu iemand
mij op pakt en mij mee wil nemen wordt
hij tegengehouden! Lieve Sunny, ik wil
graag kerst vieren met mijn nieuwe
baasje! Wat moet ik doen?

9 jan Nieuwjaarsborrel (16.00u HO)
11 jan Lezing Accenture (12.30u HO)
12 jan VriMiBo (16.00u Tombe)
16 jan Scala's Filmmarathon
17 jan Excursie TNO
26 jan VriMiBo (16.00u Tombe)
3 feb Index Uitje
9 feb VriMiBo (16.00u Tombe)
14 feb Symposium
”The Future Is Yours”
23 feb VriMiBo (16.00u Tombe)

Zo kwam vandaag het bericht binnen
dat de Kerstman bij een bezoek aan het
Schotse Dundee is overleden, blijven de
berichten over aanslagen uit Irak en
Kandahar binnenstromen en laten we
maar helemaal niet beginnen over de
kans op een witte kerst.
Maar gelukkig is er ook positief nieuws
vandaag! De titel van het laatste Harry
Potter boek is bekend gemaakt (HP and
the
Deathly
Hallows),
geven
ambtenaren eindelijk toe dat ze
nauwelijks wat presteren en begint TMF
een radiozender, zodat we nu eindelijk
naar muziek kunnen luisteren in plaats
van er naar te kijken: wat een uitvinding,
ik zou er patent op aanvragen!
De enkeling die deze SUN nog leest
voor het kerstfeest los barst wens ik
namens de SUN hele fijne kerstdagen
en een gelukkig nieuwjaar! Voor
iedereen die dit pas leest in het nieuwe
jaar, hopelijk is het ook zonder onze
gelukwensen een mooie kerst geworden
(leuke anekdotes zijn natuurlijk altijd
welkom op sun@scintilla.utwente.nl),
maar ook jij een Gelukkig nieuwjaar
gewenst en tot de volgende SUN!

Lief Jaarboek,
Helemaal een boek als jou, met het
thema belichting, zou in deze tijd uit de
doos moeten komen! Fijn in de
boekenkast staan met een mooie
kerstboom op de achtergrond, maar ja
dat wordt hem dus niet meer. Dus zet je
er over heen! Misschien moet je geen
bier gaan drinken, ook al vlekt dat niet,
maar toch wordt je er niet mooier op!
Maar vier een feestje! Zorg er voor dat
je die mensen niet mist! En als je toch
beschadigt is dat pech voor je nieuwe
baasje! Liefs Sunny

Recept van de Tweek
Konijn Flappie met rozijntjes
Ingrediënten: 1 groot wild konijn, 2 klein
gehakte uien, 1 theelepel suiker, 4
kruidnagelen, stukje pijpkaneel, 1
theelepel nootmuskaat, 4 eetlepel
citroensap of wijnazijn, 2 eetlepels rode
wijn, 100 gram gewelde rozijnen, 3
eetlepel bloem, 75 gram boter of
margarine, zout en peper
Bereiding: Snijd het konijn in delen en
bestrooi deze met zout en peper.
Verwarm de boter in braadpan en bak
hier in de konijndelen rondom bruin.
Voeg de gehakte uien en de overige
ingrediënten, behalve de rozijnen en de
bloem, toe. Sluit de pan en stoof dit
gedurende ongeveer 70 minuten. Laat
de bloem lichtbruin worden in een droge
pan en voeg al roerende 2 rode wijn toe.
Bind het stoofvocht met de bloem en
voeg de rozijnen toe. Maak de saus op
smaak af met zout en peper. Eet
smakelijk!!

Van het bestuur
Beste SUN-lezer,
Ook bij Scintilla gaan de activiteiten in
de vakantie even op een laag pitje en
dat is voor sommigen waarschijnlijk
maar goed ook. Neem bijvoorbeeld de
SCALA-leden, die afgelopen dinsdag
zo’n fijn kerstdiner hebben neergezet.
Gelukkig voor iedereen wisten ze niet
van tevoren dat ze nog tot vier uur ’s
nachts
bezig
zouden
zijn
met

gourmetstellen schoon schrobben, een
verdieping lager. Sommigen wisten ook
niet dat ze de volgende ochtend in de
SK wakker zouden worden, trouwens.
Ook de tappers van de Borrel zullen
stiekem wel aan hun rust toe zijn: Drie
VriMiBo’s van Scintilla op een rij is niet
niks. Gevarieerd eten na zoveel
borrelnootjes
en
tosti’s
is
van
levensbelang voor ze...
Volgend jaar gaat weer knallend van
start met een nieuwjaarsborrel op 9
januari en vervolgens een filmmarathon
op de 16e. Nog niet genoeg gehad? In
februari kun je weer uit je dak gaan in
de Index in Duitsland en later vindt er
weer een EWI-trip plaats. Je hoort het
al: alle ingrediënten voor een goed jaar
zijn al van tevoren aanwezig!
Het bestuur wenst jullie fijne feestdagen
toe en ziet jullie hopelijk in 2007 weer
regelmatig in de SK en de Tombe.
Vergeet natuurlijk niet je voor te nemen
om tussen de borrels door ook wat
tentamens in te gaan koppen!

Puuzel

Van de Tappers

Er is een moord gepleegd. Elise,
Froukje en Mirjam worden ondervraagd.
Een van hen heeft de moord gepleegd,
een ander is medeplichtig en de derde
is onschuldig. Tijdens zijn verhoren
kreeg de inspecteur onder andere het
volgende te horen:

Jaja mensen,het is weer zover de borrel
heeft vandaag de eer om de allerlaatste
borrel van 2006 in de tombe te tappen.
Idealiter zouden na afloop van de borrel
en dus bij afloop van het jaar de
voorraden op 0 moeten staan zodat we
weer met een schone lei het nieuwe jaar
in kunnen, een goed voornemen voor
de VriMiBo lijkt ons zo. 6 fusten moeten
toch geen probleem zijn voor een paar
geoefende
drinkers.
Of
we
dit
voornemen waarmaken of niet zien we
dan wel weer, zo gaat het tenslotte met
zoveel goede voornemens toch?
Nu we het over goede voornemens
hebben, mochten mensen nog moeite
hebben om voor oudejaar goede
voornemens te hebben die ze ook
daadwerkelijk waar kunnen maken dan
is er hier nog een van de borrel.
Gezellig in de tombe biertjes drinken
met vrienden. Is niet moeilijk waar te
maken, er zijn tenslotte genoeg borrels.
Rest ons nog om iedereen prettige
kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar te
wensen. Dit doen we bij deze dan ook.
Allemaal fijne vakantie ook nog en tot
ziens op 9 januari op de nieuw
jaarsborrel van het bestuur (met
oliebollen natuurlijk!!)

* Elise is niet de medeplichtige
* Froukje is niet de moordenares
* Mirjam is niet de onschuldige
Niemand heeft iets over zichzelf
gezegd. Als je weet dat de onschuldige
vrouw
ten
minste
1
van
de
bovenstaande uitspraken heeft gedaan
en dat zij de enige is die de waarheid
spreekt, wie heeft dan de moord
gepleegd?
Weet je de juiste oplossing van deze
puuzel? Lever hem dan als eerste in bij
de borrel en verdien hiermee een gratis
meter bier!

Namens het bestuur,

Sunny Says

Dirk-Jan van den Broek

Kerstmis is de tijd waarin je meer
vrienden hebt dan geld.
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