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Verkeersbericht
In verband met een verbouwing van
het educafé zijn er wat verstoringen
van de normale verkeersstromen.
Er is nog maar 1 rijstrook geopend
wat lijdt tot opstoppingen bij afslag
IAPC en afslag STORES. Verder is
door het nieuwe, creatief gekleurde,
wegdek de remweg langer geworden, houdt dus voldoende
afstand tot uw voorganger.

Redactioneel
De Sun heeft op de gemiddelde
vrijdagmiddag met Scintilla vrimibo
een vast ritueel. Dit ritueel gaat
gepaard met een iets wat verhoogd
stress niveau, een paar zweet druppeltjes en ijverig werkende mensen.
Oftewel, de SUN produceerd in het
laatste uurtje voor de vrimibo nog
even een meesterwerk.
Deze vrijdag is anders. Het lijkt
net alsof het uurtje extra wat we dit
weekend extra krijgen, er nu al is.
Op deze rustige vrijdagmiddag is
er geen sprake van een paniekmomentje of stress. Deze keer is het
meesterwerk in een oase van rust en
chillheid gebouwd. Alhoewel, een
oase van rust is misschien niet de
meest perfect omschrijving voor de
sk. Maar zoals de zevende dag een
rustdag was, is nu ook het laatste
uurtje een rustuurtje. Al in deze
SUN in tegenstelling tot Rome wel
in een dag gebouwd. Die romeinen
werkte gewoon niet hard genoeg

door!
Na dit antipaniekmomentje heeft
de redactie alle zeilen gestreken
nadat we met man en macht hebben
gewerkt aan een nieuwe editite van
Scintillas Universal News. Dus wij
wensen jullie veel plezier op deze
vrimibo en met het lezen van deze
SUN.

Van het Bestuur
Beste leden,
Het is alweer een tijdje geleden
sinds onze vorige Vrijdagmiddagborrel en dus vorige moment dat
ik jullie iets heb mogen zeggen in
dit mooie blaadje. De tijd heeft niet
stilgestaan en de seizoenen gaan
ons weer gewoon voorbij. Dat viel
te voelen. Het was koud. En daarna
was het nat.
Gelukkig is er vandaag weer een
zonnetje doorgebroken, een uiterst
aardig zonnetje zelfs zou ik graag
willen opmerken. En de immer
doorgaande tijd zit ons niet altijd
tegen, binnenkort maakt hij zelfs een
leuk huppeltje. Een momentje voor
alle nooit uitgekomen plannen: één
nachtje slapen nog en dan krijgen
we er weer een extra uurtje bij in
onze drukke levens!
Met dit vooruitzicht zou ik zeggen
dat we nu toch wel weer lekker van
ons leven moeten gaan genieten.
Een extra uurtje, daar kunnen alle
zorgen toch naartoe worden geschoven? Laten we nu eerst genieten
van een glaasje bier. Het weekend is

hier!
Dames en heren! Op de koningin, op
Scintilla!
Uw president.

Recept
DIY pumpkin spice latté
In deze tijd van het jaar is het gebruikelijk dat er recepten met behulp
van pompoen worden gepubliceerd.
De SUN kan hierin natuulijk niet
achterblijven.Daarom nu de meest
epische pumpkin spice latté. Dit
recept kost wel wat voorbereiding.
Ingredienten:
-1 Pompoen,
-Voldoende koffie,
-Suiker en Melk
Laat de pompoen goed rijp worden,
plaats hiervoor de pompoen op een
donkere droge plaats. Vergeet niet
om iedere twee dagen de pompoen
te draaien. Op het moment dat je
het steeltje meer dan 6 cm de pompoen in kunt drukken is de pompoen
goed. In deze periode kun je rustig
koffie blijven drinken. Vooral op het
balkon ik het educafé is voldoende
beschikbaar. Hierbij is het belangrijk
dat je de melk en de suiker vooral
naast je koffie laat liggen, erin is
natuurlijk geen optie.
Als je pompoen rijp is neem deze
dan mee naar het balkon op het
educafé. Ga op het balkon staan en
geniet van het uitzicht, nu zie je als
het goed is een starbucks beneden.
Gooi je pompoen richting de rij

mensen voor de starbucks om ze
weg te jagen. Nu kun je zonder
moeite zelf een pumpkin spice latté
bestellen.

Lieve Sunny,
Vandaag zat ik in de trein en kwam
ik tot een schokkende conclusie.
Ik zou drieenveertig minuten later
aankomen dan dat ik aanwezig had
moeten zijn. Helaas ben ik nu niet
in staat om de klok een uur terug te
zetten. Nu informeerde een lieftallige medereizigster mij dat dit
binnenkort wel gaat gaat gebeuren.
Hier was ik initieel blij bij, maar nu
heb ik dus een ander probleem. Dit
weekend heb ik een uurtje extra om
te vullen, waar ik helemaal geen
rekening mee hebt gehouden. Heb
jij nog een suggestie voor mij hoe ik
dit uurtje productief op kan vullen?
Groeten Tijdreizer.
Lieve Tijdreizer,

In de recentelijke geschiedenis,
eergisteren om precies te zijn, is
oude kennis opnieuw naar deze
tijd gereist. Deze twee heren beweren uit 1985 te komen en zeggen
dat ze Dr. Brown en McFly heten.
We hebben nog op twitter gezocht
naar een tijdreisproject in de jaren
80 en kunnen dit dus helaas niet
controleren. Maar als je toch graag
iets met een tijdreis wil doen zou je
contact moeten opnemen met deze
twee heren. Neem wel wat plutonium uit het keukenkastje mee want je
kan natuurlijk niet met lege handen
aankomen.

volgende cijfer kan op elke afstand
van de vorige staan, zolang het in de
richting van de pijl is.
Er zijn al een aantal nummer ingevuld. waaronder de eerste en de
laatste. Ieder vakje mag maar 1 keer
gebruikt worden.
Denk je de puuzel goed te hebben
opgelost. Ga met je antwoord naar
de borrelKoning en indien dit het
eerste goede antwoord is win je een
meter bier.

Veel succes
Groeten Sunny,

Puuzel
Zie het grid met vakjes. Ieder vakje
(behalve de laatste) heeft een pijltje.
In die richting moet het volgende
nummer staan. Probeer alle nummers in te vullen. Dus eerst 1 dan 2
in de juiste richting, dan 3 etc. Het
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