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Redactioneel

Lieve Sunny,

Beste lezer, namens de redactie wil
ik u voor de laatste keer welkom
heten in de AbScint zoals deze er nu
bij ligt. Ja, kijk nog maar eens goed
om je heen, want vanaf de volgende
borrel zal alles anders zijn. In de
komende week, wanneer de een
misschien op wintersport gaat, en
de ander nog aan het uitbrakken is,
zullen namelijk beide borrelruimtes
verbouwd gaan worden. Geniet
dus nog één keer van de bar zoals
deze er nu bij ligt, bijvoorbeeld met
een van de speciaalbiertjes die aan
diezelfde bar nog gelimiteerd verkrijgbaar zijn. En vergeet niet, het is
vakantie! Namens de gehele redactie
een fijne vakantie toegewenst!

Lieve Sunny,
Deze week was het weer valentijn
en ik weet nooit zo goed wat ik
met deze dag aanmoet. Iedereen is
altijd maar aan het klagen over de
verplichte romantiek maar doet er
net zo hard aan mee! Alle teddyberen krijgen moeten opeens hartjes
vasthouden en krijgen roze en rode
kleertjes aan. Maar ik vind dit stom,
ik vind roze helemaal geen mooie
kleur en ik hou ook al niet van
hartjes. Waarom doen mensen dit
teddyberen toch aan? Het maakt mij
een beetje verdrietig Sunny.
Een huilende teddybeer

Beste Huilende
Teddybeer,
Valentijn is ook altijd een vervelende dag van het jaar. Zo midden in
februari moeten mensen weer liefde
doneren aan elkaar. Hiervoor misbruiken ze teddyberen met regelmaat. Gelukkig is er vanuit Scintilla
een mogelijkheid om de mensen
volledig terug te pakken door onbeperkt aanwezig te zijn bij Scintilla.
Op 20 maart is het namelijk knuffeldag. Op deze dag staan knuffels
zoals jijzelf centraal. Je mag de hele
dag aanwezig zijn op de Scintillakamer en iedereen tot last zijn.
Op deze dag mag je natuurlijk ook
dragen wat je zelf wilt, dus weg met
dat roze en de hartjes. Verwelkom
het rood en de transistoren.
Veel Liefs, Sunny.

Puzzel
Een ouderwetste nonogram.
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.

Van het bestuur
Na de Valentijnsborrel van gisteren
zit iedereen nog helemaal in de
wolken. Die wolken komen natuurlijk niet alleen van het feit dat Valentijn is geweest en we allemaal weer
op de feiten van eenzaamheid zijn
gedrukt. Wat volledig meespeelt is
het feit dat de vakantie op de stoep
staat en de volledige ontspanning zo
kan beginnen.
Deze ontspanning is voor sommige
mensen absoluut geen ontspanning.
Een aantal mensen gaan namelijk
hard aan de slag om zoveel mogelijk
benen te breken. Ik daarentegen heb
besloten om te genieten van de week
rust die ik gekregen heb. Voor iedereen is het natuurlijk eigen invulling
over hoe je je vakantie besteed.
Mogelijkheden zijn onderandere
maar niet beperkt tot: Onmundig
veel zuipen, lekker koken, een
mooi kunstwerk bouwen, de gravitatiewet ontkrachten en natuurlijk
het bouwen van een windmolen op

zonne-energie. Voor nu wil ik jullie
allemaal vooral een hele fijne borrel
toewensen, en natuurklijk een leuke
vakantie!
Namens het voltallige 87e bestuur
Dames en Heren, Op de Koningin,
Op Scintilla
Guus Frijters

Bier van de
Borrel
Beste zuipschuiten, drinkebroeren
en zatlappen,
Het is weer zo ver. Het weer wordt
langzaamaan weer beter, de zon begint weer achter de wolken vandaan
te komen en de temperaturen stijgen
weer naar minder grimmig niveau.
Dit is natuurlijk iets om te vieren, en
hoe doe je dat nou beter dan met een
heerlijk biertje in de mond?
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Hiervoor kun je dan ook altijd terecht bij de altijdzonnige tappers in
de Abscint, waar je voor de kleine
prijs van 60 centen een heerlijke
Grolsch Premium Pilsener kunt
halen. Mocht je vast in een wat meer
zomerse stemming komen, dan kun
je natuurlijk ook voor de schamele
prijs van €1,50 genieten van een
verukkelijke Weizen, van dezelfde
locaal gelegen brouwer natuurlijk.
Ben je een beetje een wintermens,
of ben je zo’n raar persoon dat vindt
dat Grolsch niet te drinken is, dan
is er ook voor de liefhebber nog
een geweldige Grimbergen Dubbel
te verkrijgen om de donkere dagen
toch wat langer te laten duren!
Wat je ook kiest, geniet ervan, kijk
je buurman/vrouw in de ogen, en
proost op het goede weer, bier, leven
of wat voor geweldigs op dat moment dan ook in je opkomt!
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China is back on Stock!
Available again:
- Arduino’s
- LCD’s
- Module
- and many more

