Redactioneel

Van het bestuur

Al weer de tweede SUN van 2010, je zou
er maar zo aan gewend raken op de
vrijdagmiddag. Vandaag is het afstuderen
van EvertS en vanaf deze plek feliciteren
wij EvertS met het behalen van zijn
Master-titel. In het verleden heeft EvertS
leuke strips gemaakt voor in de SUN
featuring Mr. Mu en Kierewiet. In deze
SUN daarom een van EvertS oude stripjes
en dan zeggen we vanaf hier proost!
In het nieuws deze week weer eens
kabinetsperikelen. De commissie Davids
bracht rapport uit en Balkenende moest
zijn
hachje
weer
eens
redden.
Waarschijnlijk hebben ze in Den Haag
bedacht dat ze meer verliezen als ze er
nu mee ophouden, want voorlopig lijkt de
crisis weer even bezworen. Elders op de
wereld is er wel degelijk een echte crisis:
op Haïti is een enorme aardbeving
geweest met catastrofale gevolgen.
Uiteraard leeft Sunny mee, maar om voor
deze vrijdagmiddag een iets luchtigere
sfeer te creëren staat deze SUN weer vol
met een lekker en makkelijk Recept, een
uitdagende Puuzel en een Lieve Sunny.
Veel leesplezier en tot de volgende
VriMiBo!

De week voor de tentamens was dit keer
ook voor het bestuur een week van leren,
aangezien de meesten van ons ook nog
vakken volgen. Het is echter niet zo, dat
het bestuurswerk daardoor ophield.
Integendeel, er was crisis in de SK: er
waren namelijk bijna geen koeken/chips
en andere levensmiddelen meer. Gelukkig
heeft het bestuur deze crisis weten te
bezweren. Ook was er afgelopen dinsdag
een zeer succesvolle en populaire
lunchlezing van TE. Uiteindelijk hebben
we het toch weer gered, ondanks een
gebrek aan President deze week.

Agenda
15 jan VriMiBo 16:00u, AbScInt
04 feb Onderwijsdiscussielunch 12:40u
09 feb Grolsch excursie 16:00u, Zilverling
11 feb Valentijnsborrel 16:00u, AbScInt
16 feb ALV 20:00u
18 feb Westvleteren Degustatie 16:30u,
AbScInt
11 mrt Poker- en klaverjastoernooi 20:00u

Het bestuur wenst iedereen succesvolle
tentamenweken toe, en duikt zelf ook
weer de boeken in. Voor nu een fijn
weekend!

erbij en mix dit alles door elkaar. Leg de
kipfilets op een snijplank. Je zult zien dat
elke filet een klein reepje of flapje vlees
aan de zijkant heeft, als je dat omklapt en
met een mes een sneetje in de filet
maakt, kun je voorzichtig een soort zakje
maken. Als je dat bij alle vier de filets hebt
gedaan, stop je in elk zakje een halve
banaan. Vouw de flapjes weer terug zodat
ze de banaan bedekken en bestrooi de
filets met zeezout en peper. Leg de filets
met het flapje naar beneden bovenop de
mix van maïskorrels en bonen. Leg een
paar kleine blokjes boter verdeeld over de
schaal. Leg nu de lapjes spek over de
kipfilets en zet de schaal in de oven voor
45-50 minuten tot de filets helemaal gaar
zijn en de spek lekker krokant is. Breng
het geheel verder op smaak met zout en
peper en snipper er een handvol munt
overheen.

Namens het 80e bestuur,
Op de Koningin, op Scintilla!

Recept van de Tweek
Kip uit de braadslee
Ingrediënten : 4 kipfilets, 1 blik crispy
maïskorrels, 400 gr witte bonen, 2
bananen, gepeld, 1 glas witte wijn, 125 ml
kookroom, 50 gr boter, 12 plakken
pancetta of mager rookspek, zeezout en
zwarte peper, handvol verse muntblaadjes
Bereiding : Verwarm de over voor op 200
graden Celcius en pak een braadslee /
ovenschaal die groot genoeg is om de vier
kipfilets naast elkaar in te leggen. Doe de
helft van de witte bonen in de braadslee
en prak deze fijn, doe daarna de andere
helft erbij. Voeg ook de maïskorrels toe en
mix dit geheel door elkaar. Giet het glas
wijn in de schaal en doe de kookroom

Lieve Sunny
Hier zit ik dan: biertje in mijn ene hand en
mijn bul in de andere hand. Mijn
studentenleven ligt achter me en de wijde
wereld ligt voor me open. Maar wat moet
ik nu met zoveel keuzes voor me? Het
was altijd zo simpel...
Een gloednieuwe burger

overleefd: zij zat acht dagen vast in een
lift.

Beste EvertS,
Niet alles hoeft te veranderen als je
afstudeert. Je kunt altijd nog op vrijdag na
je werk een biertje komen drinken op de
VriMiBo om weer even terug te keren naar
de goede oude tijd. Er zijn genoeg ouwe
lullen die je hier tegenkomt om nog even
bij te praten. Succes in het burgerleven en
neem er nog eentje!

- Een traditionele Mexicaanse saus, de
mole, een mix van kruiden en pepers,
wordt door een aantal scanners op
luchthavens aangezien voor explosieven.

Van een grafieklid

Liefs, Sunny

Puuzel
Op een hoek van een draadkubus zit een
kever. Diagonaal er tegenover zit een
spin. De spin blijft op zijn plaats zitten,
maar de kever gaat over de ribben van de
kubus kruipen. Over elke ribbe doet hij 5
minuten. Bij een hoekpunt aangekomen
kiest hij willekeurig één van de drie ribben
die daar samenkomen om zijn weg te
vervolgen (terugkruipen kan dus ook) Bij
de spin aangekomen wordt de kever
opgegeten.
Wat is de gemiddelde tijd die zo'n kever
op de kubus doorbrengt?
De juiste oplossing levert een gratis meter
bier op, lever de oplossing in bij een SUNmember of de Borrel.

Opmerkelijk
- Een Bengalese taxichauffeur in New
York heeft een handtas met meer dan 21
duizend dollar aan cash geld en
duizenden
dollars
aan
sieraden
teruggebracht naar de rechtmatige
eigenaresse.

De SUN was ooit de grootste commissie
van Scintilla. De grafiekleden zorgden
mede voor deze omvang, maar voegden
verder niet veel toe aan de commissie, tot
vandaag... Vandaag een grafiek in de
SUN van een van onze (oud-)
grafiekleden, misschien moeten we hier
een nieuw item van maken.

- Pingpongkampioen weet niks van eigen
huwelijk van vijf jaar.
- Dieven zijn er in Reusel (Noord-Brabant)
in de nacht van zondag op maandag
vandoor gegaan met een ambulance, die
ambulancepersoneel met draaiende motor
op straat had laten staan.
- Japanse rijdt kilometers met lijk in
voorruit.
- Een Spaanse vrouw van 35 heeft de
ultieme nachtmerrie van elke claustrofoob
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