Redactioneel

platte gehaktballetjes.Deze
wegleggen

hallo! bij deze het eerste redactioneel van de
nieuwe voorzitster die erachter is gekomen dat
het schrijven haar best bevalt en dat ze maar
besloten heeft om in alle commissies te gaan
die iets met schrijven te maken...

1 eiwit loskloppen en de gehaktballen erdoor
halen.Ze met sesamzaad paneren.In een
braadpan wat olie verhitten en hierin de
balletjes zachtjes goudbruin en gaar bakken in
20 min.

Voor diegene die me nog niet kennen, wat me
uitermate onwaarschijnlijk lijkt aangezien de
SUN op borrels uitgedeeld wordt en ik graag
naar borrels ga, ik ben Mariëlla Verhage. Een
vrolijk, luidruchtig, schattig en roze meisje die
vaak te vinden is in de Scintilla Kamer.
Ik ben een fan van gave paraplu's wat met dit
weer natuurlijk heel erg handig is. Zo heb ik al
een spookjesparaplu, een biggetjesparaplu en
ben
ik
op
zoek
naar
een
lieveheersbeestjesparaplu. Dus als je er een
spot... let me know!!!!

Puuzel
Een school heeft een eigenaardige directeur.
Op de eerste dag laat hij de leerlingen een
vreemde openingsplechtigheid uitvoeren: De
school heeft 1000 kastjes en 1000 leerlingen.
De directeur vraagt de eerste leerling ieder
kastje open te maken. De tweede leerling moet
ieder tweede kastje dichtdoen. De derde
leerling gaat naar ieder derde kastje en, als het
dichtstaat, maakt hij het open, en als het
openstaat, doet hij het dicht. De vierde leerling
doet dit bij ieder vierde kastje, enzovoort. Als
de duizendste leerling klaar is, staan er een
aantal kastjes open...
Geef het het aantal open kastjes als functie van
het aantal kastjes/leerlingen.

Recept van de Tweek!
Gehakt op zijn Japans!
Om de wereldreizigers na hun Japanse etentje
in de stemming te houden, deze tweek gehakt
op zijn Japans!
Ingrediënten:
400 gr kipgehakt - zout - peper - 1
fijngesneden ui - 2 sneetjes verkruimeld oud
wit brood - 1 eierdooier - 8 el Japanse sojasaus
- 2 el geraspte verse gember - 2el geraspte
rettich of radijs - beetje melk
Bereiding:
Meng het kippengehakt met al de
ingrediënten. Maak hiervan beetje vierkante

30

min

koel

Lieve Sunny
Ik zit met een probleem, sinds de afgelopen
SJaCo vergadering wordt ik een beetje gepest,
sommige mensen denken dat ik mijn
bestuurstaak te serieus neem! En zelfs mijn
eigen Pres maakt hier al rare en dubieuze
opmerkingen over! Lieve Sunny ik weet echt
niet meer wat ik hier mee aan moet...
Hopeloos Nijntje

Lief bestuurslidje,
Misschien is het wel allemaal terecht!!
Natuurlijk is het nooit te vroeg om te beginnen
met inwerken, maar dit slaat werkelijk alles!
Leden verdienen persoonlijke aandacht, maar
overdrijven is ook een kunst! Zorg je er wel
voor dat werk en privé gescheiden blijven?
Verder wil de SUN jou en een bepaald lid van
Scintilla nog veel sterkte en plezier toewensen.
Op zich is de combinatie roze en Nijntjes wel
schattig!!Zet hem op!
Liefs Sunny

WO III op komst
Zestig jaar geleden zuchtten onze grootouders
onder de bezetting; nog eens 30 jaar eerder
deed de rest van Europa dat ook, maar wij
gelukkig 'nu even niet'. Statistisch gezien zijn
we in Europa wel weer toe aan een conflict
van formaat en gelukkig is de aanleiding
ervoor ook aanwezig: het EK!

Italië had een voorspellende blik en had extra
camera's opgesteld om te kunnen bewijzen dat
Denemarken en Zweden de enige gunstige
uitslag voor beiden uitspeelden: 2-2.
Scandinavië kan dus de volle laag verwachten,
maar zelfkritiek kan ook niet weg en dus
werden de spelers bij aankomst in Rome ter
plekke gelynchd. Met de uitschakeling van de
beer uit Rusland is de opstelling Asmogendheden vs. Gealliëerden een feit.
En wij? Om onze betrokkenheid te garanderen
volstaat één zin: "Schade Deutschland,
alles...!" Zet de Waterlinie maar vol, want dit
zou wel eens een verhitte zomer kunnen
worden!

Agenda
25
29
30
10
1
30
17

juni
juni
juni
juli
juli
aug.
sept.

Viri Hap!
Eind-p event
Tour d'Oude Markt
Te Land, ter Zee en in de Lucht
Deadline Blaatcontest
Deadline Stickerwedstrijd!!
EWI-trip

Wistjedatjes
- 35 mensen binnen Scintilla met (stokjes)
kunnen eten?
- de Eind-P en D1 stress toe begint te slaan?
- de vakantie dan dus dicht bij begint te
komen?
- er weer een nieuw Scintilla stel is?
- de Leco zijn taak erg serieus neemt?
- nu alle vrouwen binnen de SJaCo weer bezet
zijn?!
- de SJaCo nu meeleeft met alle frusten binnen
Scintilla?

Het toernooi is 1,5 week bezig en de
slachtoffers vallen bij bosjes; overal in Europa
worden daardoor de messen geslepen.
Diplomatieke pogingen zijn mislukt en links
en rechts vallen de druppels die de emmers
doen overlopen.
Spanje maakt niet waar wat bij een land met
een top-competitie hoort. Zou dat liggen aan
het ontbreken van Beckham tussen de witte
shirts van Real? Nee, want die is persoonlijk
verantwoordelijk voor de uitschakeling van
Engeland (dankzij het Seedorf-effect)!
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