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Groetjes,
nogLangNietKaal
Het kerstdiner, een mooi moment
Vandaag zijn we met elkaar bijeenom met je mede-Scintilliaan het jaar gekomen om het kerstfeest te vieLieve nogLangNietKaal,
door te spreken, de nieuwste quotes ren. Dat of gewoon heel veel vlees
te lezen en compleet dronken te
te eten en wijn te drinken. Beiden
Voor deze avond denk ik dat u moet
worden van de wijn. Natuurlijk zet
hebben in ieder geval gezelligheid
leren van uw omgeving, u kunt zich
SCALA ook dit jaar weer een goed
gemeen dus laten we het daar op
vast wel voorstellen hoe uw prodiner neer. Ten tijde van schrijven
houden! We zijn hier voor de gezeltegés om zullen gaan met het aanzijn ze nog druk bezig met alle
ligheid.
komende alcoholverbod. Zij zullen
hapjes te verzamelen, maar ten tijde
waarschijnlijk, onder valse voorvan lezen is het vast verdeeld over
Tijdens het schrijven van tekst ruik
wendselend of door andere medete tafels en verlicht door kaarsen en
ik al de geur van het eten, zie ik de
plichting te maken aan hun crimispiritusbranders. Natuurlijk kunnen
plastic bakken shoarma naar binnen
nele aciviteiten, nog steeds alcohol
we ook dit jaar weer genieten van de worden gedragen en hoor ik het genuttingen, ondanks het aankomend
beste wijn, verkozen door de leden
luid van pannetjes die aangewassen
verbod. Vandaar dat u misschien van
van Scintilla zelf. Vergeet ook niet
worden. Dat moet een mooie avond
uw machtspositie gebruik maken om
te luisteren naar de speech van de
worden. En met deze gedachten in
uw onderdanen alcoholische verPresident.
het achterhoofd zeg ik:
snaperingen voor u te laten regelen.
Geniet ervan en fijne feestdagen!
Mocht dit tegen uw principes in
Damens en heren; op de koningin!
gaan dan stel ik voor dat u geniet
Op Scintilla!
van al dit semi-aangeschoten gezelschap en vooral geniet van uw,
Zaterdag 28 december 2013
hoogstwaarschijnlijk, gezellige date.
SOT knutseldag
Lieve Sunny,
Om ook nog maar een lichtpunt je
alles gaat stuk! (maar wordt daarna
werpen op uw minorkeuze moet
wel weer gefixt)
Omdat ik een onverstandige keuze
u zich maar bedenken dat de kans
heb gemaakt met betrekking tot mijn klein is dat u moet verhuizen voor
Maandag 6 januari 2014
minor kan ik niet bij het kerstdiner
uw werk omdat u overal wel aan het
EWI-Nieuwjaarsborrel
aanwezig zijn. Deze keuze noodwerk kunt.
Komt allen oliebollen en champagne
zaakt me, naast de mogelijkheid tot
nuttigen.
een minder goed betaalde baan als
Veel plezier,
ik afgestudeerd ben, om naar een
Liefs Sunny
Donderdag 9 januari 2014
schoolfeestje te gaan met allemaal
THEA
pubers die nu nog mogen genieten
De nieuwe MBEA!
van hun laatste momenten om legaal Vandaag geheel in de kerstsfeer hebbier en andere alcoholica te drinken. ben we een recept voor een lekkere
Woensdag 15 januari 2014
En het ergste is dat er van mij verglühwein.
Brainstormavond statutenwijziging
wacht wordt om compleet nuchter te
Meedenken over de toekomst van
blijven zodat ik niet van een gepast
onze mooie vereniging.
Ingrediënten:
wijntje kan genieten. Hoe kom ik
Een
grote fles soepele rode wijn
nou deze avond door?
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Agenda

Van het Bestuur

Lieve Sunny

Recept:

Een citroen
Een sinaasappel
Een kaneelstokje
Vier kruidnagels

zel verdient twee flessen wijn naar
keuze aanwezig. Natuurlijk moeten
deze flessen wel aanwezig zijn op

dit kerstdiner. Over de uitslag kan
niet worden gezeurd.

Bereiding:

Snijd de sinaasappel en citroen in
partjes. Giet de rode wijn in een
ruime pan en voeg hierbij zowel
citroen als de sinaasappel toe. Voeg
ook de kruidnagels en het kaneelstokje toe. Verwarm dit mengels
zachtjes. Let op dat de wijn niet
boven de 70 graden celsius komt,
want dan verdampt de alcohol.
Na ongeveer een kwartier zou alle
smaak in de wijn getrokken moeten
zijn. Zeef de glühwein en nu is deze
klaar om lekker van te genieten.

Puuzel

Deze puuzel moet zelfs een stomdronken Scintilliaan nog op kunnen
lossen. De woordenlijst vind je naast
de advo!
De eerste persoon die alle woorden
heeft gevonden op de volgende puuSUN is een VriMiBo-uitgave, gesponsord door STORES
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