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Redactioneel
Recentelijk is de maan tussen de
beide gekomen, maar de Sun is terug!
Op volle toeren draait de Sun weer
haar rondjes! Opgerezen vanuit het
duister schijnt de Sun weer vollop
haar zonnige stralen de wereld in. De
duisternis is overwonnen, het goed
heeft gezegevierd! De Sun is terug
in haar volle glorie! Niet alleen de
Sun is terug, maar ook het weekend
heeft zich weer wedergekeerd. En al
deze feestelijke zaken moeten gevierd worden. En dat kan uitstekend
tijdens deze prachtige, zonnige vrimibo. De lente komt er weer aan, de
eerste zon, terrasjes, witbiertjes en
ijsjes zijn genuttigd. De voorjaarsschoonmaak moet nog even gebeuren,
maar he, daar hebben we nog de hele
lente voor! Geniet eerst van een lekker biertje en een gezellige borrel!

Vroeger...

gen, lekker in de zon een biertje
drinken. Morgen ga ik, met een
zonnebril binnen zittend, terugblikken op vandaag met spijt en goede
voornemens. Als intermezzo een
vraag aan de lezer: zoek je de moraal
van het verhaal?? Die is er niet...
misschien dan toch terugblikken op
vroeger, toen moraal, eer en vaderland nog diep geworteld zaten in het
algemene gedachtegoed. Gelukkig
doen we nog steeds aan geschiedenis, elk slok uit je glas brengt je (een
slok) dichterbij 1615. Vroeger: toen
de mist nog zo dik was dat je je fiets
er tegen aan kon zetten. Vroeger toen
de politie nog met kogels gooide.
Maar vooral vroeger: toen de kratten
nog van hout waren en je door moest
zuipen om de kachel aan te houden.

Lieve Sunny,
Lieve Sunny,
Ik zie het leven tegenwoordig wat
somber in. Vanochtend was de
wereld weer zo duister. Ik voel me
daardoor steeds zo futloos en ik heb
nergens zin meer in. Alles lijkt zo uitzichtloos. Ik kan door het duister het
licht niet meer zien. Sunny, ik zie het
even allemaal niet zo zonnig meer in.
Kun jij me helpen het licht weer in
het duister te zien?

We kennen het allemaal wel, dat
gevoel van vroeger. Mooi! Echter
heb ik geen zin om daar nu op terug
te blikken. Eigenlijk draait een week
om het overleven van de ene borrel
en het gerecupereerd zijn voordat
de volgende begint. Echter geeft de
VriMiBo wel een mooie afsluiting
(hopende dat je in het weekend geen
bier hoeft te drinken omdat je oudGroetjes,
ers denken dat je doordeweeks niet
nyctaloPietje
genoeg krijgt).
Natuurlijk ga ik uitkijken naar mor-

Lieve nyctaloPietje,
Ik vind het erg te horen dat je zo’n
last hebt van de donkerte. Ik herken
je probleem, vaonchtend had ik het
ook een beetje zwaar. Ik had denk ik
iets te veel moonshine gedronken.
Maar dat helpt jou niet. Bedenk dat
de dagen steeds weer wat langer
worden en er dus steeds iets meer licht is! Verder zou vitamie A ervoor
kunnen zorgen dat je beter kunt zien
in het duister. Dan is het misschien
niet licht, maar is er toch wat te zien!
Liefs,
Sunny

Puuzel
Neem pen en papier en laat aan de
Borrel zien dat je dit onderstaande
figuur kan tekenen. Helaas zijn er wat
hindernissen: de pen mag het papier
niet verlaten en de lijnen mogen niet
vaker dan één keer worden getekend.
De eerste succesvolle tekenaar zal
beloond worden met een meter bier.

Recept
Tweek

van

de

Snijd het vanillestokje in de lengte
doormidden en schraap het merg
eruit. Meng het vanillemerg, bloem,
bakpoeder, zout en 2 el suiker met de
karnemelk. Roer de eieren door het
Sinds het begin van dit jaar is er bebeslag. Verhit olie in een koekenpan
gonnen aan de organisatie van een
met antiaanbaklaag en bak van het
studiereis naar Noord-Amerika. Onbeslag kleine pannenkoeken. Serveer
danks de professionele aanpak door
de pannenkoeken op een stapel en
het SPOCK is de SUN-redactie van
voorzie deze van een prachtige
mening dat het in bepaalde soft-skills
esdoornsiroopscintillaslinger.
tekort schiet. Als al die tengere studentjes straks in Las Vegas bij een
echte eetwedstrijd te recht komen
moeten ze wel goed voorbereid zijn.
Als voorafje aan deze training suggereren wij: Lekkere Amerikaanse De datum is 20 maart en waar we
laatst nog een “buiten bibberen,
Pannenkoeken met Esdoornsiroop.
binnen bier-borrel” hadden, is het
sinds vandaag officieel lente. Een
Ingrediënten:
echte winter hebben we niet gehad
400 mL karnemelk
en het weer is dermate onuitgespro1 vanillestokje
ken geweest dat zelfs het verschil
250 g bloem
tussen een regenwolk en een zons4 tl bakpoeder
verduistering niet meer zichtbaar is.
0.5 tl zout
Hopelijk trekt de lucht binnenkort
2 el suiker
weer open en zal een blijde zon onze
2 eieren
hemel sieren.
Esdoornsiroop om te serveren
Net als de zon komt ook Scintilla
Schenk de karnemelk in een kom. komt weer achter de schermen van-

Van het Bestuur

SUN is een VriMiBo-uitgave, gesponsord door STORES
Redactie: Dieuwertje, Tim, Koen, Lodewijk, Wouter

daan. Het is nu al moeilijk om een
activiteit te plannen in het vierde
kwartiel met alle plannen die wij
hebben en daarna zitten we al weer in
het lustrum. De komende tijd belooft
veel activiteit.
Wij houden ons de rest van het jaar
wel druk, want naast deze vele activiteiten gaat het standaard bestuurswerk natuurlijk ook gewoon door.
Neem een kijkje in de agenda en voor
de rest: een hele fijne lente!

Het bestuur heeft verzuimd om een
aanhef en een afsluiting met alle
bijbehordende liefdesuitingen te
gevenen zal nu als blijk van waardeering voor al haar leden een rondje
geven.

Quote
Nu staat u hier met de SUN in
uw handen en wil de redactie u
graag herinneren aan de hardverscheurende, tranen trekkende quote:
“Wat voelt dat mooi!”
- VeraN 20-02-2015
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