Redactioneel

WistJeDat

Recept van de tweek

Hier is hij dan, de eerste SUN van dit jaar!
Natuurlijk wil de redactie van de SUN
iedereen ook nog een gezegend en vooral
actief nieuwjaar toe wensen! Moge een van je
goede voornemens zijn dat je de SUN van
kopij zult gaan voorzien aankomend jaar! Als
je eventueel problemen hebt of graag een
"Wist je dat..." in wilt sturen, schroom dan niet
en doe het gewoon!

- de oliebollen van vanmiddag worden
gebakken door bestuursleden?

"Oliebollen voor een Tombe vol Scintillianen"

Wat betreft goede voornemens, waarschijnlijk
zijn er weer te veel mensen die besluiten dit
jaar echt te gaan lijnen. Als je er van uit gaat
dat de helft van de Nederlandse kinderen zich
zelf te dik vindt, zal dit toch het meest
voorkomende voornemen zijn. Daar zit dus
amper lijn in.
Daarnaast zullen weer te veel Nederlanders
stoppen met roken om voor het eind van dit
jaar hun eerste sigaretje weer aan te steken!
Dat is dus ook geen opsteker.
Ook zullen er genoeg mensen zijn die dit jaar
met een andere mentaliteit in de
college/schoolbanken zullen zitten, dit jaar
worden er goede cijfers gehaald, of dit jaar zal
ik er hoe dan ook voor zorgen dat die leraar
naar mij luistert! Zie het Stevin College in Den
Haag. Ook in dit voornemen zit weer geen
schot...
Sunny doet zelf niet aan voornemens, dus het
feit dat deze SUN uit komt is slechts
gebaseerd op toeval! We maken er geen
gewoonte van.
Maar toch wenst de redactie van de SUN
iedereen een gezegend, actief, en SUNnig
2004! Tot op de VriMiBO. Proost!

Sunny Cartoon

- vanmorgen alle computers er geen zin meer
in hadden?
- het SOT dit zeer snel weer opgelost had?
- de bar voor de vakantie is voorzien van een
nieuw laagje lak?
- wij hopen dat het deze keer wel blijft
plakken?
- Wij zelf vanmiddag ook wel in de tombe
willen blijven plakken?

Lieve Sunny
Het bestuur is de middag voor het
bollenbakken zóóó druk met voorbereiden,
maar ik snap er helemaal niks van! Ze
gebruiken een veer om te mixen, maar niet van
een vogel. En de mixer klopt ook niet
helemaal. Of eigenlijk is het probleem dat die
wel klopt! Maar mijn mixer thuis klopt nooit,
tenzij ik slagroom wil opstijven, maar dat
klopt altijd... Ik snap er helemaal nix meer
van, of snap ik er nou mix meer van? Help mij
met de verwerking van dit probleem!
Een wanhopige veer, oneeej, vir!

Benodigdheden: 4 pakken oliebollenmix (ook
leverbaar NA oud en nieuw), 2 zakjes
krenten/rozijnen, 12 appels, 1 koffie-blik,
klopboormachine,
Scintilla-roermixdevice
((C)67ste bestuur), minimaal 1 frituurpan en
evt. verlengsnoer, veel olie.
Bereiding:
Bereid de mix zoals aangegeven op het pa
oliebollenmix. Bak de bollen lekker bruin,
terwijl je onder het laadperron staat. Ga eens
in het kwartier naar de groep gezellig
drinkende mensen in de Tombe om ze van
baksels te voorzien. Ga daarna terug om meer
bollen te bakken.

puuzel
Het valt op dat sun-lezers lui zijn, of dom!
Deze puzzel is tot op heden nog niet opgelost.
Logisch, want de intelligentie van de
individuele leden redactie overtreft die van
alle lezers bij elkaar. En dat ligt niet aan het
aantal lezers! Hier nog eens de opgave van
vorig jaar. Los op, mail naar onderstaand adres
en win! Er staan 8 getallen in het 3x3 rooster.
Op de plek van het vraagteken moet een getal
staan. welke? Uiteraard is er een logisch
verband te vinden in de matrix.

Lieve vir,
Als je een tijdje uit het bestuur bent, en de
ontwikkelingen niet volgt, raak je achterop.
Daar is weinig aan te doen. De gebruikte
roestaaf die jij "veer" noemt, is van na jouw
tijd. Verder is die bevestigd in een klop-boor,
dus dat gedeelte van jouw vermoeden klopt
wel. In jouw bestuurstijd was er vast nog geen
elektriciteit, of wel? Als dit je wel interesseert,
overweeg dan eens een studie Elektrotechiek,
er is vast wel iemand op deze borrel die je er
meer over kan vertellen. Als je het echt niet
snapt, neem dan snel nog een biertje, dan
wordt het wel duidelijk! Sterkte.
Liefs Sunny.
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Agenda
vandaag - Nieuwjaarsborrel
14 januari - EEFBA
17 januari - INDEX-trip
20 januari - Excursie Marine
21 januari - Cantus

These are barren tasks, too hard to keep,
Not to see ladies, study fast, not sleep!
(Shakespeare)
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