Olympia...

redactioneel
En hier issie weeeeer!!!! De eerste
SUN van het collegejaar. Gisteren
is Scintilla jarig geweest, en wij
zijn nu ook al 17 jaar oud. Jaja,
de eerste SUN is alweer een hele
tijd geleden.
De intro is voorbij, het nieuwe
bestuur is bekend en zal weldra
worden ingewerkt, en de colleges
zijn
weer
begonnen.
De
nieuwe
eerstejaars zijn begionnen aan hun
eerste vakken en vinden het vrij
zwaar. Nu ishet tijd voor de eerste
vrimibo van scintilla, en vandaag
is het een heuse viribo waar ik
niet veel meer over ga zeggen omdat
degene die dit typt geen viri is en
nooit zal worden...

Een verslaggever zit vlak voor de
deadline en moet doorgeven op welke
plaats Nederland is geeindigd bij
een
landenwedstrijd.
Hij
heeft
echter niet goed opgelet tijdens de
wedstrijd
en
heeft
alleen
de
volgende gegevens opgevangen:
· Er deden 7 landen mee, waaronder
Nederland.

sunnysays
Langs
iedere
levensweg
groeien
bloemen,
het
verschil
is
dat
sommigen
ze
vertrappen
terwijl
anderen er een boeket van maken...

recept van de tweek

· Griekenland kwam als derde aan.

Bramentaart

· Frankrijk passeerde
vlak voor de finish.

Ingrediënten:

Zwitserland

250 gr bloem
· Spanje kwam tussen Griekenland en
Belgie aan.
· Bulgarije was de derde die
Frankrijk over de finish ging.

na

Op welke plaats eindigde Nederland?

lieve sunny

2 tl bakpoeder
1 ei
200 gr suiker
1 pakje vanillesuiker
1 mespunt zout

Lieve Sunny,

wistjedatjes

Mijn leven is een ravage. Elke dag
weer moet ik verplicht zuipen om de
volgende dag weer brak uit mijn
nestje te komen waardoor ik niet
kan studeren en mijn studie eronder
lijdt.

Wist je dat:

Hoe kom ik hiervan af?

* We de vrimibo's te lang gemist
hebben?

Extra:

B. Rak

* De intro toch wel gaaf was?

oven

Beste SUN-lezer,
Dit is een typisch geval van de
alcoholistische student. Je kunt
weken in een afkickkliniek gaan
zitten om ervanaf te komen maar de
consequentie is dan wel dat je
uiterst gezellige sociale leven
eronder lijdt... Daarnaast kun je
een bepaald persoon om een zoen
vrage, daardoor pfeiffer krijgen en
dus een hele tijd geen alcohol meer
mogen hebben omdat dat een te zware
belansting is voor je lever. De
beste manier isgewoon proberen elke
tweede ronde bier over te slaan...

*
Onze
leco
heel
zielig
met
pfeiffer in Friesland bivakkeert?

Voorbereiding:

125 gr boter of margarine
750 gr bramen

* Bram Nauta op zijn kop op een
skateboard kan staan?
*
Wij
vinden?

dat

allemaal

heel

gaaf

* Het nieuwe collegejaar van start
is gegaan?

Sunnycartoon

75 gr geschaafde amandelen
75 gr suiker

Bloem en bakpoeder op een werkvlak
zeven, in het midden een kuil maken
en hierin het ei doen. Meng het ei
met wat bloem tot een dikke brij.
Strooi er de suikers en het zout
over. Snij de koude boter in kleine
stukjes door de bloem en kneed het
dan met koele handen snel tot een
glad deeg. Inpakken en 30 minuten
koel laten rusten.

Bereiding:

Succes ermee!
Sunny

Verwarm de oven
(hetelucht 180°C).

agenda

Gebruik 2/3 deel van het deeg om de
bodem en de rand van een springvorm
te bekleden.

17

28

op

200°C

sept. EWI-trip

21 sept. Display
Symposium
2

voor

Technologie

okt. Uitzending TLTZEIDL
sept. Scala BBQ!!!

puuzel

Was de bramen en laat ze goed
uitlekken. Strooi de geschaafde
amandelen op de taartbodem en leg
de bramen er voorzichtig bovenop.
Strooi er suiker over.
Rol de rest van het deeg dun uit,
maak er reepjes van en leg ze
kruiselings over de bramen. Bak de
taart in 20-30 minuten gaar.
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