Redactioneel

Lieve Sunny,

Terug van een tweek weggeweest. Laatste VriMiBo
ontbrak dit geweldige blad, waarvoor onze
verontschuldiging, maar we kunnen het e.e.a.
uitleggen:

Ik heb een probleem, ik ben zelf al een poosje
verliefd op een meisje en na een hevige
ontkenningsfase heb ik dit toch toegegeven aan een
paar vrienden, die sinds dien bij elke borrel of
andere gelegenheid willen dat ik haar meeneem!
Sinds kort hebben we dan ook verkering en is ze een
keer aanwezig geweest op een activiteit maar het
helpt niet! Ze blijven aan mijn kop zeuren. lieve
Sunny wat moet ik doen?!

Het begon toen Spiderman tijdens een klus door zijn
rug ging, Superman was van zijn paard gevallen, de
Hulk met griep op bed lag (groentje), de Power Puff
girls even geen puf meer hadden, en de wereld toch
gered moest worden. Als vanzelfsprekend ging de
telefoon van de SUN af, en precies toen de
commissie stukjes aan het schrijven was moesten we
eerst nog even de wereld redden. Gelukkig is de
Hulk weer beter, en hebben we wat pufjes
gedoneerd, deze week is de SUN weer terug! Veel
plezier en tot de volgende tweek!

Red Tux!
Sinds kort heeft de SK er een bewoner bij. Velen
van jullie hebben Tux, het Linux georiënteerde
beestje al gezien en jullie vragen jullie ongetwijfeld
af wat hij uitspookt. Dit is het verhaal van een
geterroriseerde pinguïn, genaamd Tux. Tux ziet het
kelderlicht van de SK op 22 september van dit jaar.
Door ruwe mensenhanden wordt hij uit een
benauwde rugzak gehaald. De trend is gezet. Niet
veel tijd daarna beginnen gewelddadige Scintillianen
met de verdere mishandelingen. Binnen no-time is
het beest opgeblazen: de EOD kon niets beginnen en
Osama verbleekt bij deze daad. De lijdensweg die
volgt is vreselijk: men wil het beestje ophangen.
Was dat maar gebeurd, want nu zit de arme Tux in
de hoek, naast het Ozon-genererende apparaat
vergiftigd te worden, terwijl hij verhongert. Sun
roept iedereen op: Red Tux, geef hem een warme
Microsoft sjaal, en een window!

Een verliefde actieveling.

Bereidingswijze: Doe de geschilde, in stukken
gesneden aardappelen met water en een beetje zout
in een pan. Doe daarbovenop de boerenkool en de
rookworst. Laat 30 minuten zachtjes koken. Haal de
rookworst uit de pan, stamp de rest door elkaar met
de melk en de boter, zodat het een smeuig geheel
wordt.
Serveertips: Voeg naar smaak peper en zout toe.
Maak een kuiltje, doe jus in het kuiltje.

Wist je dat....
... Leon vandaag jarig is en wel 23 jaar oud is
geworden, en dat de taart heel lekker was?!

Lieve onzekere actieveling
De reden waarom je vrienden willen dat ze vaak mee
komt is omdat ze jou vriendinnetje is en haar dus
graag willen leren kennen. Je kunt dus een paar
dingen doen, je laat haar een paar keer meekomen en
zich zeer irritant gedragen zodat ze haar nooit weer
willen laten zien, je dumpt haar of je geeft gewoon
toe aan de wensen van je vrienden en doet je best om
haar zo vaak mogelijk mee te nemen! Succes!

... de Borrel alle banden met de BaCo weer
verbroken heeft?!
... Marcel gisteren een heel leuk feestje had, dat dat
waarschijnlijk de reden is dat hij niet gespot is
vandaag?!
... Bram zijn Tux heeft ingeruild voor een vriendin?!
... de Ouderdag en de IKEL nog opzoek zijn naar
mensen?!

Agenda
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... de Borrel geheel in het nieuw is en kierewiet nu
wel heel geel ziet?!

sep uitzending TLTZEIDL (20:00h,ned2)

... je voor meer informatie daar over en over actief
worden bij het bestuur moet zijn?!
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Je staat voor de dichte deur van een kamer waarin
een lamp aan het
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okt case-excursie Oce
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Sunny Cartoon
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okt ALV

Stuur je "Wist je datjes..." en je "Lieve Sunny" in!!
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okt constitutieborrel

plafond hangt. Buiten de kamer zijn 4 schakelaars en
je wilt weten welke
schakelaar de lamp bedient. Er is een manier om hier
achter te komen,
door maar 1 keer de deur te openen en naar binnen te
gaan. De
schakelaars mogen zo vaak gebruikt worden als je
maar wilt.

Recept vd week
De eerste sporen van nachtvorst zijn al te bekennen
geweest afgelopen week, dus het is tijd voor een
oud-Hollandse boerenkoolstamppot.
Aantal personen: 4
Bereidingstijd: 20-30 minuten
Ingrediënten: 1 á 1 1/2 kilo boerenkool, 1 1/2 kilo
aardappelen
melk, zout, peper, 500 gram rookworst
Frankfurters, 4 eetlepels boter of margarine
(De redactie behoudt het voorrecht om teksten aan te
passen tot SUN-waardige stukjes!)

of

Hulpmiddelen: pan
Voorbereiding: Verwijder de harde stelen, was de
boerenkool en snijd hem zeer fijn.

Wat is de manier?

Sun Say's
The one who does the least work always gets the
most credit!
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