Redactioneel
Hier is hij dan de laatste SUN van het
collegejaar, maar wees niet getreurd na de
vakantie zijn we weer gewoon terug! Met
zelfs een aantal extra edities, maar meer
later daarover. Dit keer geen VriMiBo,
maar een VriBo. De borrel toont haar
kunsten al vanaf 10:15 voor bij de ingang
van het Hogekamp gebouw.
Ook is deze week in Nederland de oranje
gekte losgebroken. Het Nederlands elftal
van onder de 20 doet goede zaken op het
WK dat hier in Nederland wordt
gehouden. Met deze oranjegekte zijn niet
alleen de gemoederen hoog opgelopen,
maar ook de temperatuur in Nederland.
Vandaag is namelijk de 3e dag dat het
kwik boven de 30 graden is uitgekomen
wat betekent dat we nu officieel met een
hittegolf in Nederland hebben te maken.
Om deze reden hebben we dit keer 2
puuzels om een verkoelend biertje te
winnen. Namens de SUN wens wij
iedereen een prettige vakantie en geniet
lekker van de SUN.

Lustrum
Zoals iedereen wel weet viert Scintilla in
september haar 8e lustrum! Voor de SUN
reden om tijdens de lustrumweek een
aantal extra edities uit te brengen, waarbij
we jouw hulp goed kunnen gebruiken!
Heb je een mening over het lustrum, een
goede anekdote van een vorig lustrum of
gewoon iets te vertellen, mail je kopij dan
naar sun@scintilla.utwente.nl

Voorbereiding
Beste Bikkel
Heel verstandig dat je de hele zomer door
gaat werken! Maar vergeet niet om af en
toe tussendoor even van de zomer te
genieten! Ga eens lekker met je vrienden
op een terrasje zitten, er zijn vast wel
meer mensen die hetzelfde lot ondergaan!
En vergeet niet je witbier quotum te
halen!
Tot na de vakantie :),
SUNNY
Heerlijk als bijgerecht bij een Barbecue of
als een maaltijdsalade

Puuzel
Voor een lange borrel in de warme
buitenlucht onder de brandende SUN,
twee mogelijkheden om een meter
verkoelend bier te verdienen, door
onderstaande sommetjes op te lossen.
(Maximaal 1 goede oplossing per
persoon...)

Puuzel 1: Maak een zo groot mogelijk
getal door twee getallen met elkaar te
vermenigvuldigen, waarbij je de getallen
mag vormen door alle cijfers van 1 t/m 9
één keer te gebruiken. Bijv. 12345678 * 9
= 111.111.102

Puuzel 2: Maak met 5 nullen en met
willekeurige mathematische operaties een
totaal van 120.

Lieve Sunny

Recept van de Tweek

Het is verschrikkelijk, het is ongelooflijk
mooi weer buiten, het bier is extra lekker
met dit weer en tot overmaat van ramp is
er een borrel die de hele dag duurt! En ik
moet binnen zitten, afstuderen!! Iedereen
gaat lekker weg, vakantie vieren en zelfs
de borrel houdt er na vandaag mee op!

Witlof salade

Lieve Sunny, wat moet ik doen?
Een anonieme afstudeerder

Halveer het witlof, verwijder de harde
stronk en snij de rest in reepjes. Kook de
eieren en snij het in kleine stukjes. Open
het blik mandarijntjes en laat het
uitlekken. Doe het witlof in de slabak.
Voeg daar de mandarijntjes, de ham en
het ei aan toe. Vermeng het citroensap
met de yoghonaise en voeg naar smaak
peper en zout toe. Giet deze dressing over
de salade en hussel het goed door elkaar.
Bestrooi tot slot de salade met de pinda's.

Agenda
29-31
6
9
9-11
13
13
15
17
17

aug
sep
sep
sep
sep
sep
sep
sep
sep

Scintilla introkamp
Almanack borrel
Receptie/Jaarboek uitreiking
Kamp
Symposium
Feest
Excursie
Viridag
Afsluiting

Sunny says
“You get more joy out of the giving to
others, and should put a good deal of
thought into the happiness you are able to
give.”
- Eleanor Roosevelt

Sunny picture

Ingrediënten (4 personen)
800 gr witlof
2 blikje mandarijntjes (of vers)
2 ei
250-300 gr ham in blokjes
4 handenvol ongezouten pinda's
2 el citroensap
6 el yoghonaise
peper en zout
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helaas gesloten
tijdens de vakantie...
...weer open
in de eerste collegeweek.

“je beseft niet wat je mist!”

...dus tot 5 september!

