Redactioneel

Het lijkt erop dat het weer herfst is
geworden: het houdt maar niet op
met regenen en de dagen worden
steeds korter. Maar dat heeft dus wel
een positief effect: als het buiten
nog steeds regent, kan je binnen nog
wel een biertje drinken. En tijdens
dat biertje drinken kan je je medemens zich wat beter laten voelen.
Hier in de Abscint is de VriMiBo
bezig, getapt door onze geliefde
Borrel. Complimenteer hen eens op
hun prachtige nieuwe grijze overhemden. Kierewiet op de rug is
hopelijk back for good. Koop een
biertje voor je medeborrelaar. Aan
de andere kant van de schuifdeur is
een afstudeerborrel bezig. Mocht de
afstudeerder Daniël zijn gezicht aan
deze kant laten zien, feliciteer hem
dan even. Verder kun je je natuurlijk
prima vermaken met de SUN, met
een heerlijk recept, getest en al, en
een leuke Puuzel. En natuurlijk onze
adviesrubriek! Heb je daar zelf een
probleem voor, neem dan contact op
met Sunny. Haar e-mailadres staat in
de colofon. Proost!

Agenda
11 oktober - TweEFPA
17 oktober - Lunchlezing Philips
18 oktober - SCALA’s Poker- en
klaverjastoernooi
23 oktober - Soldeercursus
24 oktober - Lunchlezing Chris Roeloeffzen (TE groep)
25 oktober - (M)BEA
13 november - Excursie Philips
Drachten
22 november - MILFBA
29 november - Scinterklaasavond

Van het bestuur
Van de DoMiBo

Solderen in Frankrijk

De Scintilliaan bezag vanaf het
balkon van het Edu-café zijn
domein. De winter naderde snel en
de zomer had hem geen windeieren
gelegd; er moest iets gebeuren.
Het was koud en nat daarbuiten,
daar hield de Scintilliaan wel van!
Herfst en winter beteken voor de
Scintilliaan warmte en gezelligheid,
ze zoeken elkaar op en drinken gezellig een aantal, onbepaald, biertjes.
Hierbij wordt zo af en toe wat
geklaverjast op niveau, en waar
nodig wat gesoldeerd, niet zomaar
solderen, maar solderen in Frankrijk!
Wat is daar zo bijzonder aan vraagt
u?
Nou, eigenlijk helemaal niks, behalve dat de kans dat er een vervelende Francois tegen je aan gaat
praten groter is. Daarom vluchtten
ze snel terug naar Twente, alwaar de
Tukkers ze met grote smart zaten op
te wachten.
En met het publiceren van dit
stukje willen wij, de SUN redactie,
de DoMiBogangers heel hartelijk
bedanken voor hun prachtige stukje
proza. Het bestuur blijkt namelijk
op pad naar Eindhoven. Tja, dan
moet je iets om deze hele kolom te
vullen.Gelukkig heeft het goudgele
gerstenat de heren aanwezig op de
DoMiBo weten te inspireren om
u, VriMiBoganger, iets te lezen te
geven bij uw biertje. Volgende keer
staat hier weer iets van het bestuur!

Lieve Sunny,

Vandaag is een feestdag voor mij,
maar ik ga maandag al verhuizen
naar Engeland. Het land hier is naar
de tyfus. De Partij ook. Ik probeer
nog wat goed te maken met bierviltjes maar ik ben bang dat het toch
een beetje te laat is. De populisten
hebben mijn prachtige landje
overgenomen. Wat kan ik hier aan
doen? Is verhuizen wel het antwoord?
Groetjes,
Shrek
Beste Daniël,
Ga op een queeste. Red de prinses,
die zit verstopt in een
etablissement in Brighton. Pas op
voor de draak, die heeft een tijd
terug nog Brighton Pier verast. Ga
eerst op zoek naar een side-kick om
de draak af te leiden terwijl jij de
prinses verovert. Je kan de
prinses vervolgens uitleveren aan
Wilders, die met haar het land kan
gaan regeren. Of, en misschien is dat
verstandiger, je houdt haar voor
jezelf, komt terug en neemt zelf het
land over. Echter, als ze na True
Love’s Kiss niet is veranderd in een
ogre zoals jij, misschien is ze dan
niet de ware.
Liefs en succes,
Sunny

Recept van de Tweek Quote van de Tweek
De herfst is aangebroken, dus perfect voor een pompoensoep. Deze
kan je ook aan eventuele boomknuffelvriendjes voorschotelen, want het
recept is zelfs (zo goed als) veganistisch. (maar dat is vooral toevallig ;))

Ingrediënten:
15 gr Boter of margarine
1 grote ui, fijngehakt
3 bosuitjes, fijngesneden
1,2 l water
1kg geschilde pompoen, in stukken
3 tomaten ontveld en kleingesneden
1 ½ dl kokosmelk
zout, peper naar smaak
Laat de boter (of margarine) smelten
in een middelgrote pan en bak hierin
de ui en de bosuitjes. Voeg het water
en de overige ingredienten toe.
Breng het geheel aan de kook en laat
de soep 30 minuten trekken
Laat de soeps iets afkoelen en pureer
ze dan met een keukenmachine of
staafmixer.
Na het pureren de soep weer opwarmen en eten maar!

DerkG: “Ik haat wetenschappelijk
onderzoek! Waarom ben ik niet
gewoon lekker bij de Intertoys gaan
werken?”

Puuzel

Op een eiland ergens in de Noordzee
zaten 40 japanners opgesloten in een
kasteel. Een draak, die het kasteel
bewaakte, had een klein beetje medelijden met de japannertjes...
Hij zei: “ik geef jullie een kans om
vrij te komen. Jullie krijgen allemaal
willekeurig een rode of een witte
muts. Als jullie er voor kunnen zorgen dat jullie in een lange rij kunnen
gaan staan met aan de ene kant de
ene kleur en aan de andere kant de
andere kleur laat ik jullie vrij.
Maar er zijn een paar regels:
- Jullie mogen niet praten
- Jullie mogen je eigen hoed niet
zien (wel van degene die al in de rij
staan)
- Jullie gaan een voor een de binnen-

plaats op waar de rij gemaakt moet
worden.
- Als je eenmaal in de rij staat mag
je niet meer van plek wisselen.”
Hoe kunnen de japanners dit het
beste aanpakken?
Haast je naar de tap en geef het
goede antwoord (het juiste aantal
goede woorden) aan de BorrelKoning door! Succes! SUNmembers
hebben het laatste woord, dus corresponderen over de uitslag is totaal
nutteloos.

“Ik vond de volgende SUN toch
beter!”
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