Redactioneel
Deze 10e SUN van dit jaar is voor
een groot deel geschreven door
iemand die zich moest bewijzen om
bij de SUN te mogen. Hopelijk is
dat met deze SUN een beetje gelukt.
Zo zonder het bestuur was het wel
lekker rustig in de SK en dus een
ideale omgeving om eens rustig te
werken. Veel leesplezier toegewenst
en puuzel- en kookplezier!

Ik wil statistiekjes maken voor
SMART III, maar de Leco heeft niet
altijd de vakjes gebruikt waarvoor
de desbetreffende vakjes bedoeld
zijn.
Hoe
moet
ik
nu
mooie
grafiekjes bouwen?
Een wanhopige SOT-er

Liefs,Sunny

Agenda
VriMiBo
Bestuitje
Activismeborrel
VriMiBo
Viri-etentje
SiemensStudentendag
SCALA INDEX-uitje
Schlagerborrel/Constipatie
Thales Actievelingen Uitje
TWEEFPA
Computerdestructie
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Benodigdheden:

* 1 eetlepel kerriepoeder

Het
bestuur
dit
weekend
herkenbaar
is
aan
hun
oranje
fietsvlaggetjes aan hun tas?

* 100gr kipfilet in blokjes
* zout en peper

- Er in oktober zo'n 15-20 borrels
zijn (geweest)?

* 4 eetlepels Bulgaarse yoghurt
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DGFF

gelijke

snipper

- Je daarin ook kan zien waar alle
actieve leden wonen?

- Er nu alleen nog vrijwilligers
gezocht worden om deze te bouwen?

* 25g boter

1. Pel en
yoghurt.

- Thor zo graag hun fles Bokma mee
wilden hebben in de trein dat ze
deze (laatste trein) bijna gemist
hebben?

- Er na de ALV uitgebreid is
gebrainstormd
over
de
nieuwe
website van Scintilla?

* 1 kleine ui

* 100gr doperwten

Ik denk dat je de nieuwe, huidige
Leco moet vragen om hulp. Hij wil
er
vast
voor
zorgen
dat
de
ledenadministratie binnen no time
weer helemaal up-to-date is en jij
daarna mooie grafiekjes kan bouwen.
Hij
heeft
immers
overal
al
kantinedriehoekjes
neergezet
om
kennis te kunnen maken met zijn
leden, dus dan weet hij vast heel
snel van wie er dingen aangepast
moeten worden in SMART III. Veel
succes!

- De ouzo niet bij iedereen goed
gevallen is na de constitutie?

- SMART III inmiddels bijna af is?

Indiase Kip met yoghurt (1 persoon)

* 75gr rijst

Lieve SOT-er,
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Recept van de Tweek

* 1 teentje knoflook

Lieve Sunny
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Bij inlevering van de correcte
oplossing bij een van de sunmembers
tijdens de VriMiBo van 21-10-05,
ontvangt de winnaar een gratis SUNmeter bier.
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2. Verhit de boter in een koekenpan
en bak de ui en knoflook met de
kerriepoeder op een laag vuur voor
5 minuten.
3. Bestrooi de kipfilet met zout en
peper naar smaak en voeg dit toe
aan het uimengsel, bak de kipfilet
in 5 minuten goudbruin en gaar.
4. Zet het vuur heel laag en roer
de yoghurt erdoorheen. Laat de
yoghurt opwarmen, maar niet aan de
kook brengen, want dan schift de
yoghurt. Breng eventueel met extra
zout en peper op smaak.
5. Serveren met gekookte rijst en
doperwten.

Oproep Sint
Nederland heeft dringend behoefte
aan gediplomeerde hulpsinterklazen
en zwarte pieten. Het Sint Nicolaas
Genootschap in Zoetermeer maakt
zich ernstig zorgen, want door het
tekort aan kundige Sinten komen er
steeds meer beunhazen bij de zoete
lieve kinderen op bezoek.
PS. Wanneer is de Scint weer in de
Tombe?

- De Viri natuurlijk dik gewonnen
hebben met de bierestafette tegen
het 73ste bestuur van gisteravond?
- Gisteren 20% van de afgestudeerde
bachelors vrouw was?

Alweer het 73ste
Sinds dinsdag zit alweer het 73ste
bestuur van Scintilla op hun troon.
Nou ja troon..., op dit moment zijn
zij elders in dit land tijdens de
zware beproeving, ook wel bestuitje
genoemd, VriMiBo aan het houden. De
ALV verliep redelijk soepel, alleen
viel op dat er niet altijd evenveel
enthousiasme
uitgestraald
werd.
Maar waarschijnlijk wordt dat dit
weekend meer dan gecompenseerd en
kunnen ze vanaf maandag vol goede
moed aan het werk in de SK. Jammer
dat het bestuur er niet bij kan
zijn vanmiddag, maar we gaan ervan
uit dat ze dat de komende VriMiBo's
wel weer goed gaan maken!

Sunny Says
Wie twee voeten aan de grond houdt,
komt niet ver.

Nieuwe Penningmeester

Wist je dat
- Newton graag extra tractorbanden
wil
krijgen
op
hun
komende
constitutie om de tractor weer
compleet te maken?
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