Redactioneel

Recept van de Tweek

22 mrt ALV

Weer een VriMiBo, dus weer een SUN!
De winter lijkt nu eindelijk echt
voorbij! Laatst zelfs een dag sunnig
weer, alleen nog veel te koud! Het
bestuur maakt zich op voor de volgende
ALV en het kandibestuur lijkt druk
bezig te zijn met beleid en dat soort
dingen!! Met andere woorden er komt
een drukke tijd aan, voor het bestuur in
ieder geval! De SJACO is ook actief
stukjes aan het binnenhalen en de
internetstoring van laatst leverde hun
weer een stuk of wat stukjes op!
Shouraizou is druk met het afronden
van de hele reis. Foto’s worden
uitgekeken en de voorbereidingen van
het symposium is in volle gang! De
Scala heeft de eerstejaars weer laten
afreageren op verschillende PC’s! Weer
een geslaagde activiteit! Maar op deze
vrijdagmiddag zo vlak voor het
weekend zullen we geen moeilijk
dingen doen! Veel plezier met deze
SUN, pas op met het recept van de
TWEEK, friet schijnt overvallers te
kunnen verjagen!! De puuzel levert net
zoals anders weer een meter bier op!(bij
de tappers af te halen!) Tot de volgende
SUN!

Streek gerecht uit London!

23 mrt Constitutieborrel

Ingredienten:
6 stukken (witte) visfilet, 453 gr bloem,
473 ml bier, 118 ml olie, 2 theelepels
bakpoeder, 1 theelepel, zout, 2 eieren,
bloem, vlaamse frieten

1 april Afsluitend symposium van
Shouraizou

Benodigdheden:
Kom, Garde, frituurpan en oude krant
Bereiding:
Haal de vis door de bloem en leg deze
apart. Klop in een kom de bloem, bier,
eieren, olie, bakpoeder en zout tot een
gladde massa. Haal de vis door het deeg
en laat overtallig deeg teruglopen in de
kom. Frituur de vis in 190 graden
warme olie totdat deze aan beide kanten
goudbruin is.
Serveer in een krant samen met vlaamse
frieten.

23 april Batavieren race!

Lieve Sunny
Na bijna een jaar bestuur te zijn
geweest en dus een jaar geen studie
gedaan te hebben moet ik binnenkort
weer aan de slag met de studie. IK ben
echter bang dat ik niet meer weet hoe
het moet en het opstaan om op tijd op
college te zijn zie ik ook somber in, om
over het ergste nog maar te zwijgen. Ik
denk namelijk ook dat ik niet meer zo
vaak naar een borrel kan komen omdat
dat mijn studie-resultaten nadelig zal
beïnvloeden. Wat moet ik doen?!
Een bijna oud-bestuurder.
Beste kandi,

Sunny Picture

Puzzel
In dit bos wonen twee soorten
kabouters: sommigen spreken steeds de
waarheid, anderen liegen steeds. Je
ontmoet drie kabouters. De eerste
beweert dat beide anderen leugenaars
zijn. De tweede ontkent een leugenaar
te zijn. De derde beweert dat de tweede
een leugenaar is. Hoeveel van de
kabouters liegen er en hoeveel spreken
er de waarheid?

Sunny Says

Agenda

"Toekomst met veel visie graag"

17 mrt Lunchlezing Accenture
22 mrt Excursie Nat. Lucht en
Ruimtevaart Laboratorium

Het is inderdaad zo dat veel
bestuursleden na een geweldig jaar
moeite hebben om zich weer volop aan
de studie te zetten. Maar zie het niet zo
somber in! Je hebt veel geleerd het
afgelopen jaar! Gebruik je opgedane
kennis en kunde en stel jezelf duidelijke
doelen en maak een gedegen
studieplanning en je zult zien dat het
allemaal
wel
meevalt.
Mocht je toch moeilijke momenten
kennen dan is het belangrijk terug te
vallen op een vertrouwde omgeving.
Kom dus ook regelmatig nog in de SK
langs om een bakje koffie te nemen en
daarna met volle moed weer aan de
studie te kunnen. Maar ook een portie
ontspanning is noodzakelijk om een
goede prestatie neer te kunnen zetten.
Daarom raad ik je juist aan om ook nog
regelmatig op vrijdagmiddag en een
incidentele dinsdag in de Tombe te
verschijnen!
Een SUN-nige Vir
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