Redactioneel
Sommigen van ons hebben drie
weken geleden gezellig carnaval
gevierd, alleen andere mensen
hadden daar kennelijk op dat
moment geen tijd voor. Nu kan je
natuurlijk denken dat je het feestje
dit jaar maar laat schieten, of je
haalt het ruim twee weken later in
met een gezellige carnavalsborrel.
Boze tongen beweren dat deze
borrel alleen was om bepaalde
dames in gekke pakjes te zien en
dat het een excuus is om goed te
kunnen zuipen, maar daar geloven
wij van de Sun natuurlijk helemaal
niks van! Want waarom zouden die
dames zich in een gek pakje hijsen?
En sinds wanneer heb je een
thematisch excuus nodig om een
paar biertjes weg te kunnen tikken?
Dat kan toch ook wel op een
normale middag of avond met je
vrienden? Uiteraard zullen de
deelnemers van de carnavalsborrel
gaan vasten tot ruim 2 weken na
Pasen, want dat hoort er ook bij als
je carnaval hebt gevierd. Gelukkig is
dat vasten niet superstreng zoals bij
onze Islamitische medemensch,
maar kan je lekker laf het "rustiger
aan doen" door bijvoorbeeld geen
vlees te eten of niet te snoepen in
die periode. Om het pijn nog een
beetje te verlichten mag je op
zondag wel genieten van een lekker
stukje vlees. Andere gekken
besluiten om dan geen alcohol te
drinken die periode, maar dat is niet
voor iedereen weggelegd.
Vandaag kunnen we genieten van
een lekker Duitsch Tarwebiertje,
beter bekend als Weiβbier, van tap.
En natuurlijk is de naam afgeleid
van het Duitse woord voor tarwe
"Weizen". Uiteraard komt het dan
mooi uit dat de kleur van het bier

meestal ook wit is. Maar je hebt ook
versies waar dat niet het geval is,
zoals een Dunkelweizen, maar dat
is logisch als je naar de naam van
het bier kijkt.
Nu rest ons van de Sun nog een
ding om de lezer toe te wensen:
Prost!

Agenda
17 mrt Knotsbaltoernooi - Help
Scintilla naar de overwinning!
19 mrt FFFF-ALV
20 mrt Shock Hobbyavond
22 mrt Bestuursinteresseborrel
26 mrt Bowlen
29 mrt Excursie ASML
29 mrt Constipatieborrel - Kom het
nieuwe Borrelbestuur
feliciteren
1 apr STORES Lasergame - Het is
zover! Geen grap!
13 apr Scintilla VriMiBo

ieder geval weer met frisse moed
begonnen. Laten we deze week dan
ook afsluiten met een lekker biertje,
dat we volgende week maar weer
zo door mogen gaan!
Op de koningin! Op Scintilla!
Met vriendelijke groet,
Peter Oostewechel

Recept van de Tweek
Franse Uiensoep
Omdat je af en toe best zin hebt in
een dagje ruften...
Voor ongeveer 2l soep:
400 g uien, in (halve) ringen
35g boter
15 g bloem
1,5l groente- of rundvleesbouillon
150g Gruyère (een soort kaas. Je
kan ook gewone belegen kaas
nemen, maar dat is minder Frans
natuurlijk!)
1 stokbrood

Van het bestuur
De eerste week na de vakantie zit er
al weer op. Je weet wel de
carnavalsvakantie die twee weken
na carnaval is, al wordt hij in Twente
geloof
ik
de
krokusvakantie
genoemd. Dat valt ook wel zien aan
het weer buiten. Was het bij de
vorige SUN nog tien graden aan het
vriezen, is het nu alweer een wat
aangenamere tien graden buiten.
De eerste tekenen van de lente, dat
er nog maar snel meer mogen
volgen. Wij verheugen ons nu
alweer op de tijd dat we lekker
buiten op een terrasje kunnen
zitten.
Hopelijk hebben jullie allemaal een
goede vakantie gehad en genoten
van jullie welverdiende rust. Een
ding is zeker, het bestuur in ieder
geval wel. Deze week zijn wij in

Bak in een grote pan met dikke
bodem (waar de hele soep in moet
passen) de uien met de boter tot ze
goudbruin zijn. Voeg de bloem toe
en laat dit nog een minuut
doorbakken. Voeg dan de bouillon
toe en laat dit een klein half uurtje
pruttelen.
Ondertussen kan je het stokbrood
voorbereiden. Snijdt het in niet al te
dunne schijfjes. Beleg deze met de
kaas en laat het even in de oven
smelten
(gratineren).
Bij
het
serveren van de soep leg je een
schijfje stokbrood bovenop de soep.
Bon appétit!

Lieve Sunny,
Laatst had ik na een Scintillaactiviteit behoefte aan wat privacy.
Ik wou mijn vriendje verwennen en
hield het gewoon niet meer! Is de
BK een geschikte plek hiervoor?
Liefs, tortelduifje.
Lief Duifje,
Wat fijn dat jullie het zo leuk hebben
samen!
Natuurlijk
hoeft
niet
iedereen overal van mee te
genieten, daarom is een beetje
privacy op zijn tijd zeker niet
verkeerd. Maar ja, waar ga je heen
na een borrel in de Abscint?
De BK-tafel heeft al heel wat
meegemaakt, maar sinds hij zich in
de Zilverling bevindt is er toch wel
wat veranderd. De BK is een
halfopen ruimte geworden met
ramen
en
zelfs
een
beveilingscamera! Het weghalen
van deze camera zal door het SOT
en het bestuur niet gewaardeerd
worden, hij dient immers om
waardevolle spullen in de gaten te
houden.
De toiletten in de Zilverling zijn een
optie, het schijnt dat sommige
mensen hier goede ervaringen mee
hebben.

Eigenlijk was de kelder van de
Hogekamp qua privacy een stuk
beter.. Misschien kun je daar heen
gaan? Hij staat er nog steeds.

Liefs, Sunny

Puzzel
Een nieuwe VriMiBo, een nieuwe
Puzzel. Ook dit keer geldt dat de
eerste persoon die met het goede
antwoord bij een SUNmember of
Tapper is, een meter bier zal
winnen! Succes!
Drie wijze Oude Lullen wilden weten
wie het meest wijs was. Zij vroegen
aan hun opper-Oude Lul om dit
probleem op te lossen. 'Prima,' zei
deze. 'Ik zal jullie blinddoeken en op
jullie voorhoofd een rode of een
blauwe stip zetten. Als ik jullie
blinddoek afneem en jullie zien
tenminste één rode stip, moeten
jullie je hand opsteken. Degene die
het eerst de kleur van de stip op zijn
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eigen voorhoofd raadt, is de meest
wijze van jullie alledrie.' En zo
geschiedde; de opper-Oude Lul
blinddoekte de andere drie en gaf
ze alle drie een rode stip op hun
voorhoofd. Toen hij de blinddoeken
weer afdeed, staken alle drie de
wijzen hun hand op. Toen zaten ze
een tijdje te denken. Uiteindelijk
stak een zijn hand op en zei 'Ik heb
een rode stip op mijn voorhoofd.'
Wat is zijn redenatie?

Wist je dat..
...hoewel het algemeen bekend is
dat je je eigen elleboog niet kan
likken, sommige mensen dit heus
kunnen?
...de meeste mensen hun adem
ongeveer een minuut kunnen
inhouden, maar het wereldrecord op
21 minuten en 29 seconden staat?
...je je ringvinger niet kan optillen als
je je hand gespreid op tafel legt
maar je middelvinger onder je hand
buigt?
...het ook vrijwel onmogelijk is om
cirkels met de klok mee te maken
met je rechtervoet en zesjes te
tekenen met je rechterhand?
...er maar een paar mensen zijn die
hun vuist in hun mond kunnen
stoppen?
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