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Redactioneel
Voor je ligt de voorlaatste SUN van
dit academisch jaar. De SUN heeft
een succesvol jaar achter de rug.
Deze SUN is weer goed gelukt en
we gaan ervan uit dat de volgende
SUN ook weer een stuk geweldig
proza wordt. Je kunt vandaag weer
lezen over de aankomende activiteiten van Scintilla, een stukje van het
bestuur, een recept, een vraag aan
Sunny, een verhaal over Weizen en
een ontzettend lastige puuzel. Veel
leesplezier!

Agenda
maandag 17 juni 2013
Digitale Game Avond
donderdag 20 juni 2013
Tennet excursie
donderdag 20 juni 2013
Levend Stratego
donderdag 4 juli 2013
SCALA's Zomer Barbecue
vrijdag 12 juli 2013
VriMiBo + BBQ + Nederlandsche
Zomercantus

Van het bestuur
Wij zijn momenteel te druk met het
feuten van de kandi's van IA om een
stukje te schrijven. Helaas heeft IA

wel kandi's en wij niet. Misschien
dat we daarom zo veel tijd besteden
aan ze. Mocht je dus een excuus
zoeken om bij iedere VriMiBo aanwezig te zijn.. dat kan door bestuur
te gaan doen! Maar ook als je jezelf
wilt ontwikkelen, het onderwijs in
de gaten wilt houden, contacten met
bedrijven wilt onderhouden en nog
veel meer activiteiten wilt meemaken of organiseren kun je bestuur
gaan doen!

Lieve Sunny,

Mensen beloven altijd dingen te
doen, waarop je dan maar moet vertrouwen. Op een of andere manier
gaat het beloven mensen heel makkelijk af, maar is het goed uitvoeren
van de afspraak, op een of andere
manier, heel moeilijk. Mensen falen,
vergeten het of doen iets stoms.
Op het moment gaat het specifiek
om een bestelling Raspberry Pi’s,
waarvan geroepen werd dat ze
besteld waren, maar het uiteindelijk
niet gebeurt was. Door deze faal heb
ik heel veel van mijn lieve klanten
tot op heden teleur moeten stellen,
en dat zal ik nog wel even moeten
doen, omdat het nog steeds niet
geregeld is…
Nu zou ik graag advies van jullie
willen krijgen: Hoe moet je met dit
soort mensen omgaan? Zijn er speciale dingen die je zou kunnen doen
om ervoor te zorgen dat dergelijke
grapjes nooit weer gebeuren?
Met elektronische groetjes,
Mr. Mu

Beste Mr. Mu,
Je klinkt nogal verbitterd, maar het
is een typisch gevalletje gefaald 'delegeren kun je leren.' Want, hoe toepasselijk dat spreekwoord ook is, er
is er nog een binnen Scintilla: 'Doe
het dan lekker zelf.' Dit is alleen niet
van toepassing op bier tappen, want
daar moet je toch echt Borrel voor
zijn, maar verder gaat dit best aardig
op.
Uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat je gisteren een barbecue
had georganiseerd voor je lieve
medewerkers en een wat ouder
persoon. In de toekomst moet je dit
soort barbecues gewoon gebruiken
om personen even tot de orde te
roepen. En het liefst tegen het einde
van de barbecue, als iedereen volgevroten is en er alleen nog wat
flessen (of emmers..) saus over
zijn. Deze flessen (/emmers) zijn
uitermate geschikt als wapens in
een duel. De eerste persoon die zijn
sauscontainer leeg heeft geknepen
over de ander heeft gewonnen. En
de verliezer doet de was. En daarna
wordt er nooit meer gesproken over
gefaalde bestellingen.
De andere optie is om gewoon je
niets aan te trekken van je teleurgestelde klanten, zo doen wij dat bij
de SUN ook als de puuzel weer eens
te moeilijk is, of te makkelijk. Jammer dan, had je maar slimmer/eerder
moeten zijn. Zoiets.
Veel liefs,
Sunny

Recept

Omdat tussen al het bier- en BBQgeweld ook af en toe wat gezondachtigs past heben we een recept
voor een lekkere Mango Lassi, en
nee, er zit niks van toverrijst in...

weißbier, weissbier, weissenbier)
is een van oorsprong Zuid-Duits
witbier. Tegenwoordig wordt het
in meerdere delen van Duitsland
gebrouwen.
Het is een bovengistende tarwebier,

Men neme:
- 1 beker magere yoghurt
- 1/2 beker volle melk
- 1 mango, geschild en in stukjes
zonder pit
- 4 theelepels suiker
- 1 theelepel kardemom
- snufje zout
Donder alles in de blender en pureer
het tot een mooie vloeibare substantie. Serveer het goed koud in een
glas, bij voorkeur met een rietje.

Weizen
Aangezien er op deze borrel Weizen
gedronken kan worden, hier een kort
stukje informatie:
Weizenbier (weizen, weizener,

gebrouwen volgens het Reinheitsgebot, waarin in tegenstelling tot vele
Belgische witbieren, geen kruiden
aan zijn toegevoegd. Het tarwegehalte ligt ook hoger (minstens 50%
tot soms wel 75% van de totale hoeveelheid mout), waardoor de smaak
vaak iets wranger en iets zuurder is
dan de andere witbieren.
De benaming van deze biersoort is

wellicht verwarrend: 'Weiß' betekent
in het Duits 'wit' (maar er komen
ook donkere versies voor met deze
naam) en 'Weizen' betekent 'tarwe.
De benaming Weißbier wordt met
name in het zuiden van Beieren en
grote delen van Oostenrijk en Zwitserland gebruikt.
De heldere weizenbieren worden
ook wel Champagner Weizen of
Kristallweizen genoemd en zijn
gefilterd.
De troebele bieren worden ook wel
Hefeweizen genoemd, vanwege de
aanwezige gist. Deze gist wordt
meegeschonken in het glas, waardoor de troebelheid wordt vergroot.

Puuzel

We zoeken een woord, 12 letters, en
het heeft geen klinkers.
Geef het goede antwoord bij de borrelkoning en verdien een meter bier!
Over de uitslag kan niet worden
gecorrespondeerd of gediscussieerd
want de redactie heeft altijd gelijk!
(Zelfs wanneer onder invloed)
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ALMOST
HOLIDAY8

We will be opened on the following dates:
17-6
18-6
24-6

26-6
01-7
03-7
HOLIDAY

From 02-9 on we
will be opened
again regularly

