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Van de Redactie

Het is weer zo ver, een nieuwe SUN,
nieuwe kansen. Met dit sprankelende schrijven zijn we weer een
lichtpuntje aan het einde van de
week. Met de nieuwe lichting van
onze redactie gaan we ook dit jaar
weer stralen.

keerd. Desalniettemin zijn er genoeg tijdens een VriMiBo, inclusief inactiviteiten om naar uit te kijken.
structies over hoe je ze kunt leren.

Terwijl jij het druk hebt met tentamens en studeren zijn wij druk bezig
met het organiseren van onder
andere het rellen met de ME.
Deze is in het weekend na de tentamens zodat je alle opgehoopte stress
eruit kan schoppen en eindelijk je
kinderdroom van stenen gooien kan
Het eerste kwartiel is ook al weer
bewerkstelligen. Ook heeft de sporteen tijdje bezig, dus wij kunnen
commissie, EE Sports, inmiddels
ons wel voorstellen dat mensen
haar eerste activiteit gepland staan.
ook weer toe zijn aan deze Scintilla
Tampon Hockey schijnt een interVriMiBo. Dus wij houden het kort,
maar in de SUN is nog wel meer dan essante sport te zijn wat vaak voor
veel hilarische uitspattingen en
genoeg leuks te lezen.
spanningen zorgt.
Vergeet vooral niet om je favoriete
Hiernaast zullen er in de aankoborrelmember te knuffelen als dank
mende weken nog veel meer uitspatvoor zijn werk.
tingen in de vorm van computer
onderdelen en cantussen komen.
Proost!
Genoeg te doen dus. Maar nu eerst... Weekend!

Van het Bestuur

Nog enigszins moe van de succesvolle Milfba, die gisterenavond
plaatsvond in dezelfde ruimte waar
jij nu staat, ben ik begonnen met het
typen van dit epistel.Vergeet vooral
niet om af en toe een pauze te
nemen om je keel te smeren met de
aanwezige vloeibare oplossingen.

Op de Koningin Op Scintilla!
Tara van Abkoude

Hobbyadvies

Zoals jullie allemaal weten heeft
de uitblinkende EE’er extreem veel
tijd over naast zijn studie. Deze tijd
wordt traditioneel opgevuld met
Bier drinken, eten en slapen, niet per
se in die volgorde, maar soms komt
Als bestuur waren het een aantal
hectische maanden gekenmerkt door het voor dat je een andere tijdvulling
nodig hebt.
bloedhete zwetende constitutieborDaarom heeft de SUN vandaag een
rels, onze eigen borrels en de Dies
Natalis van onze vereniging. Geluk- limited editie hobby advies, twee
kig is de rust ondertussen wederge- hobby’s die je leren en uitoefenen

1. Jongleren, zoek drie niet zo
breekbare voorwerpen en iemand
die je het uit wil leggen, of word
autodidact.
2. Kraanvogels vouwen, deze
authentieke origami hobby is eenvoudig te leren. Roep door de
borrelruimte: “Wie kan mij leren een
kraanvogel te vouwen”. Regel wel
eerst iets vouwbaars.
Mocht dit toch niet genoeg uitdaging voor je zijn omdat je dit al kunt,
dan kun je altijd nog onderzoeken
bij hoeveel biertjes het wel lastig
word.
Veel speelplezier.

Lieve Sunny,
Soms heb je van die dagen, dan is
het ineens vrijdag. Dat is toch altijd
zo’n raar gevoel, weet je?
Gisteren was het toch nog echt
donderdag en morgen is het gewoon
weer zaterdag. Daar staan mensen
nooit bij stil. Ik hoor wel eens
mensen klagen over maandag maar
op woensdat stoppen ze daar opeens
ook weer mee.
Het is gewoon moeilijk te bevatten. Kan je daar wat toelichting op
geven?
Knuffel, Gregor ianus

Lieve Gregor,
Het leven is soms zwaar. Heb je
soms. #zwaarleven. Maar goed, in
een iets serieuzere toonaard. Soms
heb je situaties waar je iets aan kunt
doen en soms niet. In het eerste
geval raad ik je aan er iets aan te
doen. In het tweede geval kun je
niets anders doen dan accepteren dat
het leven nu eenmaal zo is. Maar
onthoudt, de zon blijft altijd schijnen, zelfs achter de wolken! Dus
er is geen probleem en neem vooral
nog een biertje! (of eventueel, een
cooolaaaaatje!)
Kusjes,
Sunny

en gezelligheid van de Abscint, want
een beetje contrast is wel op zijn
plek. Dit contrast strekt zich echter
ook weer uit buiten de borrelruimte,
waar het veels te koud en nat is.
Ook in het tijdsdomein strekken
deze contrasten zich weer uit: het
lijkt erop dat al het water gedurende
de week naar beneden valt, waardoor er in het weekend niets meer
over is. Dit is zelfs zo ernstig, dat
we zondag misschien de zon gaan
zien. Nu echter blijft de zon verscholen achter de wolken en het
plafond van de borrelruimte.
Blijf dus nog even de regen uitzitten, geniet van een koud en nat
drankje, en verheug je op de drogere
dagen die komen gaan.

(Al)weerbericht

Bieradvies

Het is weer zover, het is alweer dat
gure seizoen. De weersverwachting is dus ook guur. Vocht, lage
temperaturen, precies wat je wilt
in je biertje. Die zou niet te koud
of droog moeten zijn, toch? Hierbij
hoort dan natuurlijk wel de warmte

Goedemiddag borrelaars, na een
ontzettend geslaagde MILFKA gisteren is het bieradvies van vandaag:
drink maar geniet met je maten.
Drink niet teveel.
Proost!

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

Puzzle
Het doel van deze puzzle is om
randen langs de rasterlijnen te leggen op een zodanige manier dat er
gebieden ontstaan die 180 graden
draaisymmetrisch zijn met de stippen als middenpunt. Elk gebied moet
precies 1 stip bevatten in het midden
van de symmetrie

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.
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