Redactioneel
Tijd voor een VriMiBo en wel de
laatste Scintilla-VrimiBo van
het jaar 2005. In de agenda
van deze SUN staan de laatste
belangrijke data. En natuurlijk
de eerste Borrel van het jaar
2006!
De
borrel
waar
het
bestuur
oliebollen
gaat
proberen te bakken! Misschien
hebben ze wat aan het recept in
deze
SUN.
De
Puuzel
is
natuurlijk weer goed voor een
hele meter bier die door de
trouwe tappers van de Borrel
getapt zal worden!
Wij wensen iedereen alvast een
hele gezellige kerst en een
Sunnig nieuwjaar! Tot op de
eerste
Scintilla-VriMiBo
met
natuurlijk de eerste SUN van
2006! Veel plezier nog met de
komende
kerstdiners
en
oudjaarsfeestjes! Drink met je
maten en veel plezier met het
vuurwerk!

Agenda
20 dec Lezing
Siemens
automotive
21 dec Pauze-ALV
maanden

VDO

afstudeer-

22 dec Eindejaarsborrel
10 jan Oliebollenborrel
13 jan 3 Konincken-VriMiBo
27 jan VriMiBo / ESP-Borrel

en hierin het ei schenken. Al
kloppend
met
een
handmixer
karnemelk toevoegen en blijven
kloppen tot het beslag glad is.
Appel-rozijnen-mengsel
luchtig
door het beslag scheppen. De
kom afdekken met een vochtige
theedoek en het deeg op een
warme plaats ca. 1 uur laten
rijzen
tot
het
volume
verdubbeld is.
Na het rijzen de frituurpan met
zonnebloemolie
(!)
verhitten
tot
175
graden.
Met
een
ijsbolletjestang
(of
twee
lepels) uit het gerezen beslag
een bol scheppen en deze in de
hete olie laten glijden. Zo
max. 5 bollen tegelijk in ca. 5
minuten goudbruin laten worden.
Halverwege de baktijd met een
spatel de bollen omkeren. Na
braden
de
bollen
met
een
schuimspaan
uit
de
olie
scheppen en in een vergiet met
op de bodem keukenpapier laten
uitlekken.
En
nu:
SMULLEN
MAAR!!

Puuzel
Afgelopen lunchpauze kwam ik de
STORES binnen en vroeg aan de
verkoper hoeveel weerstanden er
in
de
STORES
waren.
Als
antwoord van de verkoper kreeg
ik:
Lieve Sunny, ik lan vanwege m'n
brakheid niet verder tellen dan
100, maar ik weet wel het
volgende.

probleem, ze maken alles kwijt.
Het begon eerst heel onschuldig
toen
ik
met
twee
mede
bestuurders
een
cantus
slagwapen kwijt raakte. Echter
vandaag werd het nog erger,
twee van mijn bestuurs genoten
begonnen in een keer allemaal
leden uit de ledenadministratie
weg te gooien. Ik weet niet
meer wat ik nog moet doen om
niet nog meer kwijt te raken.
Een slordige President

Beste President,
Tijd om actie te ondernemen
inderdaad. Het is jouw taak als
President om de boel bij elkaar
te
houden
en
alle
neuzen
dezelfde
kant
op
te
laten
wijzen. Om te beginnen is een
tijdelijke
noodoplossing
misschien te vinden bij het UT
Solar
Challenge
Team,
zij
schijnen nog een paar kilometer
plakband over te hebben uit een
of andere sponsordeal. Verder
lijkt erop dat jullie gewoon
aan
vakantie
toe
zijn,
en
wellicht
ook
aan
een
goed
gesprek. Praat er eens over met
zijn
allen,
smeer
de
bestuursband
met
het nodige
gerstenat
en
vooral:
rust
lekker uit bij je moeder op de
bank tijdens de kerstdagen en
jullie kunnen het nieuwe jaar
vol goede moed tegemoet!
Sunny.

Of je het aantal weerstanden
nou deelt door 2,3,4,5,6,7,8,9
of 10, er blijft er altijd
eentje over

Wist je dat

Benodigdheden:
1
goudrenet,
geraspte schil van 1 citroen,
75gr rozijnen, 75gr krenten,
25gr sukade, 500gr bloem, 1
zakje (7gr) gedroogde gist),
1tl
suiker,
1tl
zout,
1
losgeklopt ei, 500ml karnemelk,
olie
om
in
te
frituren,
poedersuiker

En
als
je
het
aantal
weerstanden
deelt
door
11
blijven
er
geen weerstanden
over.

- MichelF dit woensdag ook gaat
doen

Bereiding: In een kom appel,
citroenschil, rozijnen, krenten
en sukade mengen met 1tl bloem.
De rest van de bloem met gist,
suiker en 1tl zout in een
beslagkom door elkaar scheppen.
In het midden een kuiltje maken

Lieve Sunny

Recept van de Tweek
Appel-oliebollen

Wat is de kleinste hoeveelheid
weerstanden die de STORES in
voorraad kon hebben!

Ik heb het gevoel dat ik de
controle over de rest van mijn
bestuur een beetje begin kwijt
te raken. In die laatste drie
woorden zit ook meteen het hele

- ErikK vandaag voor de laatste
keer verkocht in de STORES

- Wij hun heel dankbaar voor de
afgelopen jaren zijn
- BramN voor braaksporenzorgde
bij de eifeltoren. Gelukkig is
hij
niet
door
de
politie
aangehouden.
- Er volgende week geen VriMiBo
is
maar
SMI
misschien
een
SMIMiBo gaat organiseren?
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helaas gesloten
tijdens de vakantie...
...weer open
in het nieuwe kalender jaar.

“Laatste verkoop woensdag
21 december”

...dus tot 9 januari 2006!

