Redactioneel
De derde VriMiBo op rij en dus
weer een SUN. VOlgende week
krijgen we even vrij, dan tapt
Arago weer de VriMiBo, maar de
week daarna zijn we weer terug
met nieuwe weetjes, puuzels en
recepten.
Afgelopen week is
TomL afgestudeerd met een 8, is
er een kleintje Flos op de
wereld gekomen en is de 50% van
het bestuur die waren skiën
weer gesignaleerd in de SK.
Vanmiddag studeert Barry af en
wij als redactie van de SUN
willen hem alvast feliciteren
met zijn burgerschap, dus bij
deze!
Vanavond is de start van de
olympische
spelen
en
het
afstudeerfeestje van TomL en
Barry en niet te vergeten:
volgende
week
is
het
Valentijnsdag! Sunny krijgt het
dus druk om overal aan mee te
doen en wenst jullie hier ook
allemaal veel plezier bij!

komt 14, uit 700 komt ook 16 en
uit 1030 komt 14.

Lieve Sunny

Welk getal komt met
formule uit op 9304?

Lieve Sunny,

dezelfde

Recept van de Tweek
Gehaktballetjes
saus

in

zoet-zure

Ingredienten:
500gr
gehakt,1
pakje
uiensoep,
1
ei,
peper/zout,
2el
paneermeel,
4,5el
azijn,
2
uien,
6el
ketchup, 100gr basterdsuiker,
1tl chilipoeder.

10 feb Afstuderen Barry +
VriMiBo
14 feb Excursie Astron +
Valentijnsdag
18 feb Ouderdag
24 feb VriMiBo
2 mrt EWI-trip Praag
21 mrt Excursie Oce

Bereidingswijze:
Gooi
het
gehakt, de uiensoep, het ei, de
paneermeel, de peper en het
zout in een kom en meng dit.
Maak
van
dit
mengsel
gehaktballetjes ter grote van
bitterballen.
Versnipper
de
uien, gooi deze samen met het
azijn,
de
ketchup,
de
basterdsuiker en de chilipoeder
in een hapjes pan en zet deze
op een laag vuur met een deksel
op
de
pan.
Zodra
de
basterdsuiker
gesmolten
is
kunnen
de
gehaktballetjes
erbij, deksel er weer op en
laat
dit
alles
20
minuten
pruttelen op laag vuur. Check
of
de
gehaktballetjes
gaar
zijn, zo ja dan is het klaar.
Lekker
met
rijst,
nasi,
aardappelen
en
als
borrelhapjes.

Allerliefste

Barry Gefeliciteerd!

Vandaag is het erg fijn,
Het is weer eens valentijn!
We hebben het altijd zo knus,
Samen klaren we elke klus.
Warm van binnen, heet van
buiten,
Ik kan mij niet meer voor jou
sluiten.
Lengte is niet van belang,
Oh, jouw fijne, warme stang.
Jij bent diegene waar ik zoveel
van houd,
Mijn lieve soldeerbout!

Ook deze week moeten we weer
afscheid
nemen
van
een
Scintilliaan, deze week is het
Vir Prudens Barry te Dorsthorst
die afstudeert. Barry, na ruim
zeven jaar komt er einde aan je
studententijd en het is een
geweldige
tijd geweest! Bij
Scintilla heb je niet alleen
leuke tijd gehad, maar ook veel
geleerd door actief te zijn in
verschillende
commissies
en
natuurlijk als ledencoordinator
in
het
bestuur.
Bij
deze
feliciteert
de
SUN
je
van
harte! We hopen dat je een
leuke dag hebt en wensen je
veel succes in je burgerleven!

Agenda

Puuzel
Met een bepaalde formule is het
mogelijk om uit het getal 13
het
getal
7
krijgen.
Met
dezelfde formule verkrijg je
uit 2352 het getal 16, uit 246

Vorige
week was ik op de
VriMiBo waar ik me uitstekend
heb vermaakt. Echter van de
terugweg kan ik me niet zoveel
meer van herinneren, behalve
dan wat vlagen her en der. Zo
herinner ik me een ontmoeting
met de campuswacht en later de
tappers net buiten de campus.
Hoe zorg ik er nou voor dat ik
het me de volgende keer wel
allemaal kan herinneren?
Een eerstejaars student.
Beste student,
Iedereen heeft een punt waarop
hij teveel drinkt. Deze drempel
moet natuurlijk wel een keer
vastgesteld worden. Als echte
EL-ers hebben we natuurlijk het
motto: "Meten is weten!" Nu de
grens is vastgesteld kun je
optimaal
genieten
van
de
VriMiBo's en andere borrels in
de Tombe, dus neem nog een
tosti en een biertje!
Liefs Sunny

Barry says
"Maar bier is toch ook fris als
het uit de koelkast komt?"
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