Redactioneel
Tis weer vrijdagmiddag, lekker
borrelen en gezellig met zijn
allen
het weekend inluiden!
Daar hoort natuurlijk ook de
SUN weer bij! In deze SUN weer
een lekker recept, de nodige
wistjedatjes
en
een
klein
stukje waarin de nieuwe Penn
van de SUN zich voorstelt! De
Puuzel kan zo als elke VriMiBo
weer een lekkere meter bier
opleveren! In de Lieve Sunny
een
depressieve TBK’er, die
teveel tijd in de SK doorbrengt
en hierdoor scheef aangekeken
wordt. Veel lees plezier en
hopelijk tot de volgende keer!

Nieuwe SUNpenn...
Mijn naam is Bram en ik ben
sinds vorige week de nieuwe
administrateur van Scintilla en
daarmee
dus
ook
de
nieuwe
"penningmeester" van de SUN.
Sinds vorig jaar ben ik actief
bij Scintilla. Als lid van de
BinEx
heb ik al een paar
excursies
georganiseerd
en
samen
met
vier
andere
jaarsgenoten heb ik in de IKEL
gezeten. Ik heb veel zin in het
komende
bestuursjaar.
Het
Bestuitje was in ieder geval al
erg gaaf!

Wist je dat
- er chocola in de SK is!
- Huperd niet weet hoe chocola
gespeld wordt!
- het bestuur het bestuitje
overleefd heeft!
- zij een erg leuk, maar zwaar
weekend gehad hebben!
- een moeder van Annie 11 Leco
is in het kandidaatsbestuur van
Stress!
- zij er eigenlijk om vraagt om
gebrast
te
worden
door
Scintillianen
op
haar
wisselborrel!

Recept van de Tweek
Hawaiiaanse Spareribs (6 pers.)
2,5
kilogram
spareribs,
4
teentjes
knoflook,
0,25
theelepel peper, 1 theelepel

verse gemberwortel, 2 eetlepels
sojasaus,
2 eetlepels droge
sherry, 2 eetlepel honing, 1,5
eetlepel
5-kruidenpoeder,
4
eetlepels
Amerikaanse
chilisaus,
4
eetlepels
arachideolie,
1
citroen,
4
takjes
peterselie,
snufje
oregano
Plaats de ribbetjes in een
grote
braadpan
onder
koud
water.
Voeg
de
citroen,
peterselie
en
oregano
toe.
Breng het geheel aan de kook en
laat 30 minuten gedeeltelijk
afgedekt koken. Laat ze daarna
uitlekken en plaats ze in een
ondiepe schaal. Meng in een
aparte
schaal
de
overige
ingrediënten
door elkaar en
giet dit over de ribbetjes.
Laat 1 uur marineren. Plaats de
ribbetjes op de barbecue en bak
ze tot ze mooi krokant zijn. De
overige marinade kunt u onder
het bakken over de ribbetjes
smeren.

Puuzel
a, b en c zijn priemgetallen,
niet groter dan 20.
Geef alle oplossingen van:
a + b = c

Agenda
28 okt Siemens Studentendag
11 nov Scintilla VriMiBo & Sint
Maarten
12 nov SCALA INDEX-uitje
15 nov Schlagerborrel/
Constipatie
17 nov Thales Actievelingen
Uitje
22 nov TWEEFPA
14 dec Computerdestructie

H5N1
De verwarring is groot, De
wereld staat op zijn kop. De
vogelgriep is daar! Indonesië,
Thailand,
Rusland,
Roemenie,
Kroatië,
Griekenland,
Groot
Britannie,
Suriname,
China,
overal ter wereld worden vogels
en look-alikes ervan geruimd.
De politiek ziet zijn kans
schoon en gaat... vergaderen.

Akzo-Nobel pikt een graantje
mee door te vertellen dat ze
een vaccin gaat ontwikkelen en
in Italië worden ondertussen
massa's eieren gedumpt omdat
niemand ze meer wil eten.
Sunny heeft ontdekt dat het
virus reeds lange tijd geleden
naar de mens is overgeslagen.
Al bij de eerste uitbraken is
de menselijke variant ontstaan.
De variant is inderdaad erg
besmettelijk. Mondkapjes helpen
niet. Het virus wordt via de TV
en
kranten overgedragen van
politici
en
andere
schreeuwlelijkerds,
via
de
media naar de bevolking. Mensen
die
langer
dan
1
seconde
nadenken tijdens het eten van
een stukje kip of een ei zijn
reeds besmet... ook mensen die
vandaag met een scheef oog naar
de Campus-ganzen kijken zijn al
geïnfecteerd. Stelletje kippen
zonder kop!

Lieve Sunny
Sinds
enkele
tijd
ben
ik
overgestapt
naar
en
andere
studie, namelijk TBK. Echter
sinsdien voel ik me niet meer
welkom in de SK en Hogekamp.
Bovendien
voel
ik
me
gediscrimineerd indien ik me
tussen EL’ers bevindt. Hoe word
ik weer vrolijk?
Een gedeprimeerde overloper
Lieve Scintilliaan,
De Herfst is weer aangebroken,
dus trek je laarzen aan en ga
lekker spetteren in een plas.
Iets
serieuzer; aanvaard je
keuze en je lot, niet iedereen
is geschikt voor EL. Je hebt
weer tijd over, dus wordt weer
actief
naast
je
cursus.
Trakteer je vrienden op een
meter bier en geheid dat ze je
vanzelf weer gaan accepteren.
Liefs Sunny

Sunny Says
Humor
is by far the most
significant
activity of the
human brain. - Edward De Bono
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