Redactioneel
Jawel lezers, de redactie van de SUN heeft
niet stilgezeten de laatste weken. Zo hebben
we de Telegraaf op de hoogte gesteld van ene
Adam C. z'n helikopterfraude... dat krijg je
ervan als je je heli niet wilt uitlenen voor het
jaarlijkse SUN-uitje. Verder hebben we
natuurlijk nog even een kabinet erdoorheen
gedraaid en met de invulling daarmee meteen
zeker gesteld dat we de komende jaren genoeg
input voor de SUN hebben.
Dan nog wat huishoudelijke zaken, zoals
sommigen misschien meegekregen hebben is
het bij de SUN ook weer tijd voor een
generatie wissel. Nu Kim en StevenL
afgestudeerd zijn en de komende weken ook
Coen en Joost eraan geloven moeten, en zelfs
Gert met een datum rond loopt lijkt het erop
dat er een einde komt aan een lange periode
SUN's nieuw recept....
Wij hebben er in ieder geval van genoten,
hopelijk jullie ook.

Fusion Party
Sinds een paar maanden zijn er op de
Universiteit Twente geen 12 faculteiten meer,
maar 5. Om te vieren dat de faculteiten
Elektrotechniek, Toegepaste Wiskunde en
Informatica zijn gefuseerd tot de faculteit
EWI, wordt er een knalfeest georganiseerd.
Scintilla, Inter-Actief en Abacus zullen
woensdag 4 juni een te gek feest neerzetten op
een toepasselijke genaamde locatie: Lunàtic in
Enschede. Iedereen is uitgenodigd!
Voor meer informatie
www.fusionparty.tk
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Lief redactielid,

Recept

Het antwoord lijkt me zeker voor jou voor de
hand liggen. Als ik je goed begrijp heb je geen
zin in gedonder in je commissie voor een Kimlike lompe uitspraak, dus het lijkt me dat je
hier een beetje moet toegeven. Als je nu
gewoon op de VriMiBo waar je commissie een
deadline heeft een paar kleintjes Pils uitdeelt?
Dan is de stemming in de commissie al snel
een stuk beter!
Veel succes en zuip ze!

Koreaanse pannenkoek met lente-ui
(Phadzjon)

Sunny

Puuzel
Een piratenschip verovert 1000 goudstukken.
De poen moet verdeeld worden over de vijf
piraten op het schip: 1, 2, 3, 4, en 5 in
volgorde van rang. De piraten hebben de
volgende belangrijke eigenschappen, ze zijn:
oneindig slim,
bloeddorstig, en
gretig.
Startende bij piraat 5, mogen ze ieder een
voorstel doen voor het verdelen van de poen.
Elk voorstel kan worden geaccepteerd als een
meerderheid van de piraten het met het
voorstel eens is. Wordt het voorstel echter niet
geaccepteerd, dan wordt de piraat die het
voorstel deed overboord gegooid, en mag de
volgende in rang een voorstel doen...

200 gr. bloem
1 ei
100 gr. lente-uitje
100 gr. bieslook
50 gr. mossel
50 gr. oester
4 el. olie, plantaardige
4 el. sojasaus
2 el. azijn
2 tl. cayennepeper
Lente-uitje, in ringetjes
Knoflook, geperste
2 tl. sesamzaad
2 tl. sesamolie
1 tl. suiker
2 dl. water (koud)
Doe de bloem in een kom. Giet er beetje bij
beetje het koude water bij en klop het ei los.
Meng dit tot een glad beslag. Hak de mosselen
en de oesters fijn en doe ze in de kom. Meng
alles door elkaar. Snij de lente-ui en de
bieslook in stukjes van circa 10 centimeter.
Verhit de olie in de braadpan. Leg een schep
van het mengsel in de pan en maak er een dun
vierkant van. Leg de lente-ui en de bieslook
naast elkaar op het deeg. Voeg de mosselen en
de oesters toe, schep alsnog een laagje deeg op
het geheel en bak het aan beide zijden bruin.

De Vraag: Welk voorstel moet piraat 5 doen
(zonder van boord te worden gegooid)?

Eet smakelijk

Aldi van de tweek

Agenda

Deze keer een artikel om alvast in de vakantie
stemming te komen: Trolley reiskofferset.

24 Mei – Open dag Plus

23 Mei – VriMiBo

24 Mei - Abseilen

Lieve Sunny

26 Mei – ALV

Lieve Sunny,

28 Mei – Scala Filmmarathon
Ik zit de laatste dagen met een probleem, al
m'n vrienden en commissiegenoten keren zich
van me af. Het schijnt dat ze nogal heftig
reageerden op het feit dat ik ze eikels noemde,
maar zelf vind dat heel normaal omdat ze
overduidelijk geen zin hadden om zich in te
spannen.... help me lieve Sunny, wat moet ik
doen.
Een redactielid.

2 juni – BBQ
4 juni – EWI feest (in de Lunatic)
per stuk
Euro 39.99

Sun say's
Met de SUN het weekend in, geeft je leven
weer zin!

Spreuk van de tweuk
"Not everything that can be counted counts,
and not everything that counts can be
counted."
Albert Einstein
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