Redactioneel

Puuzel

Agenda

Het is weer vrijdag! Het is weer sundag.
Sunny heeft zich deze week bezig gehouden
met onopgeloste problemen. In de serie "is er
leven na de dood", "waar is Osama Bin Laden"
en "wanneer werkt KIRA weer" heeft Sunny
deze week de verdwijning van mijnheer
Presley onderzocht...

Gegeven is een kleine tabel, er staan 8
getallen, en een vraagteken. dit vraagteken
moet een getal bevatten. Welke?

22 november - Alumnidag Elysium

Het verhaal is kort samengevat als volgt: Weet
iemand waar Elv is? Zou die bij Saddam Hoe
zijn? Of weet Gloria est Ervan? Het antwoord
op al deze vragen vond Sunny na een
VriMiBo, dus kijk eens wat dieper in uw glas,
en wellicht weet ook u, oplettende lezer, het
antwoord op alle vragen!
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9 december - Computerdestructie

Sun Say's
"Ach, ik heb natuurlijk niet zoveel te maken
met onderwijs"

Recept van de tweek

- Nina Wessels, Student Union

Speculaaspop, want morgen komt de Scint in
Zwolle aan, dus een gepast recept!

Begin maar eens aan de puzzel, dan volgt de
rest vanzelf!

Lieve Sunny

Bereiding:

Groetjes van een wanhopige gezelligheidsdrinker.

Beste Lotgenoot,
Een jaartje ouder worden we allemaal en dat
we steeds sneller brak zijn hoort daar bij. Maar
toch is dit geen reden om je sociale netwerk te
verwaarlozen. Als je wat ouder wordt is het
juist belangrijk om goed contact met je
vrienden te houden, dus ga gewoon weer eens
mee een biertje drinken en biecht gewoon op
dat het niet drinken een foutje is en accepteer
de verloren weddenschap. Hou er wel rekening
mee dat je de volgende ochtend vrij houdt,
want je bent tenslotte een dagje ouder...
Liefs van Sunny

Alle benodigdheden nauwkeurig afwegen en
in de beslagkom brengen en bewerken met de
mixer met de deeghaken tot je een glad deeg
krijgt. Met de handen een deegbal vormen.
Het deeg afdekken met aluminiumfolie en een
nachtje in de koelkast zetten. De volgende
dag: de tafel met bloem bestrooien en het deeg
uitrollen tot een dikte van 3mm. Met
verschillende vormen speculaasjes uit het deeg
steken. De uitgesneden vormen op een
ingevette bakplaat leggen en de koekjes 10 à
12 minuten bakken in een voorverwarmde
oven op 180 graden

Eet smakelijk! Groetjes van Sunny
Scinterklaas.

(portefeuille onderwijs en activisme)

Een leuk verhaal

Ingrediënten:
625g zelfrijzende bloem, 400g bruine suiker,
175g boter, 1 ei, een half kopje water, een
halve theelepel kaneel, >1 dag de tijd.

De laatste tijd vallen bier, wijn en andere
alcoholische dranken niet zo heel goed meer,
ik weet het ook wel misschien ben ik zo
langzamerhand wel te oud om bier te drinken.
Heb dan ook met mezelf afgesproken dat ik nu
drie weken lang niet ga drinken. Dit is zelfs al
uitgegroeid naar een weddenschap. Maar
eigenlijk wil ik dit helemaal niet meer, ik wil
weer gezellig een biertje kunnen drinken met
mijn vrienden. Lieve Sunny wat moet ik
doen?!

2 december - Scinterklaasborrel

en

WistJeDat
- De STORES een aantal hippe dingen bij 3en
en 4en heeft gekregen?
- Deze SUN daardoor bijna te laat af was?
- KIRA faalt!
- Het SOT weer diverse dingen heeft
stukgemaakt tijdens de knutselavond?

Het afgelopen weekend heeft een activiteit
plaatsgevonden. Slechts enkele Scintillianen
waren hier welkom. het ging om het bestuursuitje, in de volksmond beter bekend als:
'bestuitje'. Sunny interviewt de secretaris,
Marcel Koenders:
S: Marcel, ben je alweer wat bijgekomen?
M: Ja, Ik was erg moe, ik heb zondagmiddag
geslapen, maar maandagochtend zat ik alweer
vroeg in de SK.
S: Hoezo?
M: Ik had kamerdienst, iemand moet het doen,
en nu was ik het. Iedere dag tussen 9:30 en
16:30 uur is er een bestuurder, en meestal zijn
er zelfs meer bestuurders, soms zijn we een
halve dag met zijn zessen in de SK, dan is het
al druk voordat het pauze wordt!
S: Jij zit al langer in het bestuur?
M: Ik zit nu in mijn 2e halfjaar. Ik heb het
prima naar mijn zin, ik ga nog zoveel leuks
doen! En de nieuwe mensen leren zo snel, dat
het een mooi halfjaar belooft te worden.
S: En daarna, bestuitje organiseren?
M: Ja, dat wordt nog eens wat, gelukkig zijn er
twee dames die mij kunnen remmen in mijn
ideeën, anders hebben we lang niet genoeg aan
een weekend!
S: Nou, veel plezier met dit bestuur, maar het
zal wel goed komen, denk ik
Sunny wenst het 69e bestuur veel plezier toe in
haar queeste om dit tot een geslaagd te maken!
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