Redactioneel
Normaliter wordt de SUN in een
relatief nuchtere toestand tot het
wonder van 2 A4'tjes gebrouwen.
Even
afgezien
van
eventuele
donderdagavonden downtown die er
aan vooraf gaan. Deze laatste officiële
collegedag (of toch weer niet?) is
echter een uitzondering. De Borrel
heeft of had namelijk het plan opgevat
om de VRIjdag-BOrrel in ere te
herstellen. Met andere woorden, mooi
weer, goeie muziek, buiten bier en
veel in- en uitlopende Hogekamp
bewoners die even een rondje mee
pakken.

Hoewel het niet zonnig is, is er wel
een grote hoeveelheid bier in de
Tombe verkrijgbaar om op de juiste
manier de zomervakantie in te luiden.
En mocht je niet het gevoel hebben
dat het echt vakantie is, denk dan ook
eens aan de harde werkers die
gewoon doorgaan deze zomer. OkŽ
genoeg gedacht; nu eerst een biertje,
straks een Korenwolfje, leuk filmpje
erbij en vooral erg veel plezier maken
op de laatste vrijdag van het
collegejaar. Kop op, wees blij en wie
weet komt dan de zon er ook weer bij.

Maar Nederland zou Nederland niet
zijn als er niet ŽŽn keer in de zoveel
tijd een dooie valt op een basisschool
en het gewoon met bakken uit de
lucht valt terwijl het toch echt al 2
weken ZOMER is!!!

Sindskort is de SK een gadget rijker:
de Epibrator! Dit door het bestuur
ontwikkelde apparaat moet een
epibrerende werking gaan uitoefenen
op de SK en de bezoekers van de SK.
Voor verdere vragen over de precieze
werking van de epibrator kan altijd
contact worden opgenomen met het
bestuur.

Het bestuur wil iedereen een prettige
vakantie toewensen en doet dat dan
bij deze! We hopen dat we iedereen
weer gezond en uitgerust mogen
begroeten na de vakantie!
Namens het bestuur,
Maarten Abeling,President

Puuzel

Bij de redactie zien we het steeds
rooskleuriger tegemoet, na regen,
komt een biertje en uiteraard de SUN!
Na deze SUN, overigens pas weer
een versgeperste variant na de
vakantie! Dus bij deze, iedereen een
hele fijne en SUNnige vakantie!

Het regent nu al de hele dag buiten en
ik wordt er een beetje moedeloos van.
Eigenlijk zou er vandaag een
buitenborrel zijn waar we in stijl het
jaar konden afsluiten, maar nu is deze
ineens in de Tombe. Dit is geen goed
begin van de zomervakantie. Wat
moet ik nu doen om wel een leuke en
zonnige vakantie te hebben?

Epibrator

Vakantie

Hoe dan ook, we laten ons niet
kennen, we gaan gewoon maar door
en wie niet tegen teveel drank kan,
die is maar zielig hoor. Maar dan wel
in de Tombe, het bijbehorende terras
wat ook wel Scintilla Kamer genoemd
wordt.

Lieve Sunny

"pong" te spelen. Ook het sorteren
van
M&M's
is
tegenwoordig
kinderspel met het apparaat wat een
andere groep gemaakt heeft. Het
bestuur was erg verrast over de
resultaten en wil zowel de eerste als
de tweedejaars feliciteren met hun
resultaat!

Een meter bier is te verdienen voor de
eerste oplossing (met uitwerking...)
van deze Puuzel: "Wat is de
gemiddelde afstand tussen twee
willekeurig gekozen punten binnenin
een bol met straal 1?"

Van het bestuur
Eind-P en B2 project
Gisteren was de presentatie van het
B2-project. Ook dit jaar waren er weer
veel interessante opdrachten en
resultaten te bewonderen. Vandaag
was het de beurt aan de eerstejaars
met hun Eind-P project. Bijna alle
projectgroepen hadden een werkend
eindproduct. Zo is het vanaf nu
mogelijk om met 4 personen real-life

Recept van de Tweek
Drumsticks met oosterse mie
Ingrediënten: 5 eetlepels wokolie, 500
gr drumsticks, 2 teentjes knoflook,
fijngehakt, 1 citroen, geraspt en
geperst,
4-5 eetlepels lichte
sojasaus, 350 gr mienestjes, 2 preien,
in dunne ringen, 1/2 zakje verse
selderij (a 50 gr), fijngehakt.

Bereiding: In koekenpan 3 el olie
verhitten en drumsticks 5 min.
aanbraden. Knoflook 1 min. Meebakken. Citroenrasp, 2 el citroensap,
3 el sojasaus en 2 el water erdoor
scheppen. Kip afgedekt in 20 min.
zachtjes
gaarstoven.
Regelmatig
keren,
eventueel
extra
water
toevoegen. Mienestjes volgens gebruiksaanwijzing koken. In vergiet
laten uitlekken. In wok 2 el olie
verhitten en prei 4 min. roerbakken.
Mie en selderij erdoor mengen en al
omscheppend nog 4 min. verwarmen.
Op smaak brengen met sojasaus. Mie
over vier borden verdelen. Drumsticks
ernaast leggen en stoofvocht erover
scheppen.

Van de Tappers
Zomer:Tijd van zon strand terrasjes
witbier en mooie vrouwen in bikini! Ja
in de zomer komen de geneugtes des
levens ruimschoots boven drijven! Op
deze VriBo van vandaag komen al
deze
geneugtes
natuurlijk
ook
ruimschoots aanbod. Echter de mooie
vrouwen in bikini en zon zijn louter in
digitale vorm present. Het witbier is
wel de gehele dag fysiek aanwezig,
kom er dus vooral eentje drinken.

Rest ons niks anders dan af te sluiten
met een proost: Op de Borrel, door de
keel!Buffel theorie

Een kudde buffels is zo snel als de
traagste buffel. En wanneer de kudde
is opgejaagd dan wordt de zwakste
en traagste buffel gedood. Deze
natuurlijke selectie is goed voor de
kudde als geheel. Dit omdat de
algehele snelheid en gezondheid van
de kudde zo omhoog gaat, wanneer
er regelmatig een zwakkere buffel
gedood wordt.
Zo ook is het met het menselijk brein.
Deze kan zo snel werken als de
traagste hersencel snel is. Zoals we
weten doodt overmatig alcoholgebruik
je hersencellen, maar alleen die
hersencellen die traag en zwak zijn.
Op deze manier, zorgt regelmatig
alcohol gebruik ervoor dat zwakkere
en tragere hersencellen gedood
worden met als gevolg dat het brein
sneller en efficiënter gaat werken.
Dus mensen neem nog een biertje!

Puuzel
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Stel je voor je bent in de vakantie aan
het strand en het weer valt tegen dus
je besluit een strandwandeling te
gaan maken.

Langs het strand staan, op onderling
gelijke afstand, een aantal palen,
genummerd: 1, 2, 3, 4, ... Jij loopt van
de eerste naar de laatste paal en
terug. Iemand anders doet dat precies
in de omgekeerde richting. Jullie
starten op hetzelfde tijdstip en lopen
met vaste snelheid, maar die is voor
beiden verschillend. Jullie eerste
ontmoeting is bij paal 10, de tweede
(als jullie beiden op de terugweg zijn)
bij paal 20.
Hoeveel palen staan er langs het
strand?

Sunny says
"In Kyudo philosophy, you don't aim-you become one with the target.
Then, in fact, there's nothing to aim at.
I find it works well with women, too."
--Martin Sage and Sybil Adelman—
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VAKANTIE!

