Redactioneel
Welkom op de eerste Wit- en
WeissbierenVriMiBo!
En
niet
alleen de Borrel heeft een primeur,
ook de Sun kan rekenen op een
nieuw redactielid. Al flinke tijd een
redelijk trouwe VriMiBoklant en nu
dus ook bij dat illustere clubje
oudgedienden dat zich bezighoudt
met het fabriceren van een
dubbelzijdig
A4-tje
op
veel
VriMiBo's tot puzzelende mensen
leidt. Hopelijk hebben jullie net
zoveel plezier aan het lezen van
deze Sun als ik had met het
maken!

Agenda
17 jun VriMiBo
23 jun Eind-P Event
24 jun Zomer BBQ
24 jun Tentamenloterij
16 nov Symposium "Modern
Warfare"
01 dec Scinterklaasavond

Recept van de Tweek
Lauwwarme
geitenkaas

pastasalade

met

Ingredënten:
Tagiatelli,
5
trostomaten, 3 bosuitjes, Bettine
blanc,
(verse)
basilicum,
mespuntje chili, olijfolie, peper,
zout
Bereiding: Kook de tagiatelli
beetgaar volgens de verpakking,
snijdt de tomaten, de bosuitjes en
de kaas in stukjes. Doe de olijfolie,
basilicum, peper, chili en het zout
in een kom en meng goed door
elkaar. Voeg de tomaten, bosuitjes
en de kaas toe. Schep hierop de
hete pasta. Schep alles goed door
elkaar en laat het even staan zodat
de kaas goed kan smelten.
Eventueel is dit recept uit te
breiden met wat augurkjes of
komkommer.

Wisseling
wacht

van

de Photoshopperen

Nu ongeveer alle (oud)SUNmembers
dit
jaar
in
het
huwelijksbootje stappen is het tijd
om iets aan de redactie te
veranderen.
JetvD
was
zo
vriendelijk om zichzelf aan te
melden als nieuw lid van deze
leuke commissie. Dus vanaf deze
SUN is de redactie weer een
persoon rijker.
Met de inspiratie van de andere
SUN-members zal het vandaag
wellicht wat ver te zoeken zijn. Na
de bruiloft van FritsP gisteravond
en die van MaaikeE en TomL twee
weken terug, is het voor ons (de
wat oudere generatie) nog wel
even bijkomen. Gelukkig hebben
jullie als hardstuderende EL-ers
hier nog geen last van en kunnen
jullie
vandaag
weer
lekker
genieten van een lekkere VriMiBo
op het O&O-plein (of binnen als
het regent).
Aangezien de SUN eigenlijk moet
draaien op de roddels vanuit de
vereniging, is jullie input van harte
welkom. Wil je ook je bijdrage
leveren, stuur dan een mailtje naar
de redactie, ook als dit een
eenmalige bijdrage is!
Leuk nieuwtje nog uit de oude
redactie: de eerste echte SUNbaby is onderweg en zal als alles
goed gaat in november het
levenslicht zien :) TomL en
MaaikeE van harte gefeliciteerd
namens de rest van de SUNredactie!

De afgelopen weken hebben een
aantal EL-ers twee avonden zitten
zwoegen
tijdens
een
beginnerscursus
photoshoppen.
De leukste creaties vormden zich
door alle functies van photoshop
over elkaar heen te proberen in
een schermpje. Resultaat van de
cursus is een zeer grote variatie in
posters voor de Zomer BBQ en als
dat een voorbode gaat zijn voor de
gezelligheid bij die activiteit, dan
moeten jullie daar natuurlijk
allemaal naar toe op 24 juni!
De
belangrijkste
les
is
waarschijnlijk wel geleerd door
onze wel geprezen president :)
Altijd je document blijven opslaan,
want met Windows weet je maar
nooit wanneer het ermee ophoudt
;-)

Opmerkelijk
- Jongen van 13 slaagt voor
gymnasium (maar goed dat hij in
Delft gaat studeren, anders was dit
wel heel demotiverend voor enkele
van de borrelende lezers onder
ons)
- Vlamingen zijn luier dan Walen;
kunnen we dit ook doortrekken
binnen studies op de UT? We
doen er maar geen uitspraken
over...
- Een 21-jarige automobilist uit het
Brabantse
plaatsje
Wijk
en
Aalburg heeft in Brakel geprobeerd
agenten die een videosurveillance
uitvoerden in een onopvallende
auto 'af te bluffen' door zijn blauwe
flitslichten aan te zetten; ik zeg
hulde en de bravo! Zulke
initiatieven zouden vaker gevormd
moeten worden :)
- Een Duitse tiener heeft een stunt
op een spoorlijn bijna met de dood
moeten bekopen. Hij was op een
wagon geklommen en kwam te

dicht bij de bovenleiding. De
elektriciteit sprong over op zijn
lichaam, dat een klap van 15.000
volt te verduren kreeg
- De christelijke prediker die voor
afgelopen 21 mei ten onrechte het
einde der tijden had voorspeld,
heeft een nieuwe datum geprikt
voor de Dag des Oordeels: 21
oktober. Met andere woorden nog
genoeg tijd voor een paar biertje
en leuke activiteiten!

Lieve Sunny
Ik las vandaag dat een 13-jarige in
drie jaar zijn gymnasium heeft
gehaald, en komende augustus
begint aan de TUD. Omdat ik deze
persoon graag voor wil blijven
begin ik komende augustus aan
Berkeley. Maar inschrijven aan
Berkeley betekende dat ik al mijn
vrienden moest achterlaten! Van
wie moet ik nou verliezen met
Catan?
De gorilla van Scintilla
Lieve Gorilla,
Het is natuurlijk je eigen keuze
geweest om naar Berkeley te
gaan. Maar om nou te zeggen dat

je al je vrienden moet achterlaten...
Als je zo slim bent als je zelf zegt
moet het geen probleem zijn om
zelf een vriendje (of vriendinnetje
natuurlijk!) te maken, die minder
slim is dan jij, zodat je zelfs een
keer kan winnen met Catan.
Misschien kan je hier zelfs wel een
eigen bedrijfje mee beginnen,
waarmee je dan meteen die
dertienjarige een stapje voor bent,
en waarmee je dan ook gelijk je
studie
aan
Berkeley
kan
bekostigen.
Liefs Sunny

Puuzel
Boer Frans koopt meloenen bij
boer Marcel. Marcel zegt dat in alle
kratten meloenen zitten van
precies 1 kilogram, maar Frans
weet van boerin Lisette dat er 1
krat is met meloenen van 900
gram. Boer Frans wil liever niet
deze lichtere meloenen kopen, dus
vraagt hij of hij de meloenen mag
wegen. Boer Marcel voelt daar
weinig voor, maar staat uiteindelijk
toe dat boer Frans de grote
weegschaal 1 keer mag gebruiken.
Hoe komt boer Frans erachter welk
krat de lichtere meloenen bevat?

Redactie: TomL, BramN, MaaikeE, RoelfinaV en JetvD
E-SUN: sunmembers@scintilla.utwente.nl
Datum: vrijdag 17 juni 2011

(NB: het gewicht van de kratten is
niet relevant.)
De eerste goede oplossing van dit
raadsel is een meter Grolsch
Premium
Pilsener
waard,
oplossing in te leveren bij de
Borrel.

Sunny Says
A herd of buffalo can only move as
fast as the slowest buffalo. And
when the herd is hunted, the
slowest and weakest ones at the
back are killed first. This natural
selection is good for the herd as a
whole, because the general speed
and health of the whole group
keeps improving by the regular
killing of the weakest members. In
much the same way, the human
brain can only operate as fast as
the slowest brain cells. Now, as we
know, excessive alcohol intake
kills brain cells. But naturally, it
attacks the slowest and weakest
brain cells first. In this way, regular
consumption of beer eliminates the
weaker brain cells, making the
brain a faster and more efficient
machine. And that, VriMiBoganger, is why you always feel
smarter after a few beers.
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