Redactioneel
Welkom op de VriMiBo van
vrijdag de 13e. De SUN is
vandaag uitermate productief
geweest.
Eerst
en
vergadering gehad, o nee een
bijeenkomst, want veragderen
mag niet op vrijdag de 13e.
En daarna gezellig met z'n
allen een mooie en leuke SUN
voor julle gebouwd. Kijk
natuurlijk
wel
uit
voor
zwarte
katten,
vallende
verfpotten,
losstaande
ladders, laag overvliegende
zwarte
kraaien
en
sneltappende borrelmembers.
Vooral
deze
laatste
categorie is om in de gaten
te houden, want voor je het
weet is je biertje weer
bijgevuld.
In
deze
SUN
vinden
jullie
weer
de
vertrouwd puuzel, oplossing
in te leveren voor en meter
gratis bier. Binnenkort zal
de
SUN
een
vernieuwing
ondergaa. Let dus goed op de
volgende editie van de SUN
om erachter te komen wat er
nieuw is! Proost!

Gehaktballetjes
12 zakken chips, 2 fusten
Palm, x fusten Grolsch, x
flessen wijn, 2 flessen Ice
Tea
en
x
flessen
fris
(huh?), circa 18x4 + 12x2
ballen, 3x30 snackworstjes
en 3 jarige jopjes. Genoeg
ingredienten voor een leuk
feestje, toch? Het enige wat
nog
miste
waren
gasten.
Gouden Gids erbij en Katja
bellen, wat blijkt? Gasten
inhuren kost duur, is heel
veel geld voor die prijs.
Dus we hebben onze vrienden
maar uitgenodigd, dan wordt
het
vast
wel
gezellig!
Dachten we... Een verjaardag
vieren
gaat
tegenwoordig
niet meer over rozen, nee,
tegenwoordig gaat dat over
gehaktballen. En ronde (geen
vierkante!) balletjes vlees
is niet de enige eis die
gasten tegenwoordig hebben.

Ze willen ook graag weten
wat je voor je verjaardag
wilt hebben!!? Of je nog
wensen hebt? Een student van
25, okay sommigen 26, met
wensen? Dat blijkt dan toch
nog meer ingewikkeld te zijn
dan mensen uitnodigen... Wij
hopen op iets leuks! Veel
plezier :)
Groetjes, BOL

Lieve Sunny
Lieve Sunny
Ik voel me semi-student,
semi-afstuderend
aan
een
project
met
een
semiapparaat. Daarnaast voel ik
me een semi-bewoner van mijn
huis en heb een hekel aan
het begrip SEMI! Lieve Sunny
hoe kom ik van het begrip
semi af?

Paraskevidekatriafobie

Liefs, een semi-wanhopige!

Het is weer eens vrijdag de
dertiende, voor sommigen een
reden om zwarte katten en
ladders
te
ontwijken
en
naarstig op zoek te gaan
naar
klavertjes
vier,
konijnenpootjes
en
hoefijzers, voor veel media
een aanleiding om weer te
verhalen over de massale
verbranding van tempeliers
op
13/10/1307,
vandaag
precies 699 jaar geleden.
Door
het
vele
bijgeloof
heeft deze dag een serieuze
impact op de economie en er
zijn zelfs mensen die lijden
aan
Paraskevidekatriafobie
(ook wel friggatriskaidekafobie
genaamd),
pathologische angst voor vrijdag
de dertiende dus. De SUN
laat zich natuurlijk niet
verleiden
tot
zulks
bijgeloof, maar mocht jij er
wel last van hebben: gewoon
drinken
tot
je
vergeten
bent.
Vroeger
kon
je
daarvoor
op
vrijdag
de
dertiende
traditiegetrouw
terecht op de calslaan voor
een
flatfeest,
maar
dat
schijnt al lang geleden te
zijn afgeschaft. In de Tombe
kun je echter nog steeds
terecht op de wekelijkse
VriMiBo, om de week zelfs
opgeluisterd
met
een
SUNnetje. Dus proost! en tot
volgende (t)week!

Beste SUB-student

Sunny says
Always and never are two
words
you
should
always
remember never to use.

Een manier om van dit begrip
af te komen is om overal in
plaats van semi, sub in te
vullen.
Dit
zal
je
ergernis
waarschijnlijk
niet
verhelpen! Dat semi-bewoner
is natuurlijk
makkelijk op te lossen, maak
een afspraak met je huis dat
je altijd om zes uur thuis
komt!
Dus niet blijven hangen bij
een bepaald ander persoon...
Voor de rest is er maar één
oplossing. Zorg ervoor dat
je overal van af bent, niet
meer
student,
niet
meer
afstuderen. Volgens mij zijn
al je problemen dan opgelost
en anders..., biertje?
Liefs Sunny

Puuzel
Vrijdag de dertiende: een
bekend begrip. Voor de één
een
dag
om
in
bed
te
blijven,
voor
de
ander
bijgeloof.
Voor
welke
weekdag is nu de kans het
grootst dat de 13e van een
willekeurige maand in een
willekeurig
jaar
op
die
weekdag valt? En hoe groot
is die kans dan? Of maakt
het allemaal niets uit?

Agenda
17
18
26
27
07
10
17
24
28

okt
okt
okt
okt
nov
nov
nov
nov
nov

ALV
Constitutieborrel
Muller-borrel
VriMiBo
Thema Coctailborrel
VriMiBo
Voorlichtingsdagen
VriMiBo
SJaCo uitreiking

Recept van de Tweek
Erwtensoep (8 pers.)
- bereiden ± 4 uur
- wachten: ± 1 nacht
Ingrediënten: 250 g groene
erwten, 1 varkensschijf, 500
g gezouten spek, 3 dikke
prei, 1 knolselderij, 2
winterwortels, 250 g
spliterwten, bosje bladselderij, 1-2 rookworsten,
zout, peper

Wil jij ook een
Scintilla Agenda
voor 2007?
Kom er dan nu
een ophalen in
de STORES!!

Bereiding: Laat de groene
erwten in een ruime pan met
3 l koud water 1 nacht of
minimaal 12 uur weken. Giet
de erwten af en vul de pan
opnieuw met 3 l koud water.
Breng het geheel aan de kook
en schep evt. opkomend
schuim er met een schuimspaan af. Voeg de varkensschijf, knieschijf of
krabbetjes en het spek toe
en laat het ± 3 uur zacht
koken (zorg ervoor dat het
écht zacht kookt). Neem het
vlees en spek uit de pan.
Proef of de erwten zacht
zijn, zijn ze dat nog niet,
kook ze dan nog 30 min.
langer op laag vuur, maar
roer niet in de soep. Voeg
nu de gesneden groente en
spliterwten toe en laat de
soep weer ± 45 min. zacht
koken. Haal ondertussen het
vlees van de botten en
verdeel het in kleinere
stukken. Verwijder de
vellen. Warm het vlees en de
worst de laatste ±15 min.
mee met de soep, de soep mag
dan niet koken. Breng de
soep op smaak met zout en
peper. Roer de selderij
erdoor en serveer de soep in
grote kommen met het in
stukken gesneden spek en
roggebrood of bruin
vloerbrood.
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