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Redactioneel
Het is weer vrijdag, en op deze dag
met wat wisselvallig weer moet
er natuurlijk wel weer gedronken
worden. Gelukkig is er dan weer
trouw de VriMiBo met een opbeurende interessante SUN! Ga
dus maar weer genieten van de
spannende issues die Sunny op zal
lossen en van een mooi bieradvies
om op te volgen. Verder is de vrijdag ook altijd een mooie dag om
terug te blikken op de rest van de
week, was het een mooie week? Ben
je productief geweest? Is het deze
week tot je doorgedrongen dat het
hele leven een grote omweg is tot
we allemaal bij hetzelfde einde aan
komen? Heb je deze week proberen
gezond te eten? Is dat ook gelukt?
Mooie vragen zo op de vrijdagmiddag! Maar probeer ook maar niet
te veel na te denken over moeilijke
zaken. Probeer eerst maar eens te
bedenken of je nog een biertje wil,
dat antwoord is namelijk vaak heel
makkelijk! Verder kun je ook nog
voor de winst gaan met de puzzel
natuurlijk! In ieder geval alvast een
heel fijn weekend!
Proost!

Lieve Sunny,
Een jaar geleden ben ik voor de
grap ergens aan begonnen. Ik ben er
nu wel een beetje klaar mee, maar
ik zit er eigenlijk al veel te diep in.
Iedereen heeft nu hoge verwachtin-

gen van me, en ik moet de hele tijd
hard werken. Nu dacht ik, als ik nou
gewoon alles fout doe word ik vanzelf ontslagen, maar dat blijkt aardig
moeilijk te zijn op mijn positie.
Weet jij hoe ik uit zo’n situatie kom?
Groeten, Donald

Beste Donald,
Dit gebeurt velen natuurlijk en is
altijd een lastige tijd. Gelukkig zijn
er natuurlijk meerdere manieren om
onder je baan uit te komen. Heel
veel dingen fout doen is natuurlijk,
zoals je al hebt geprobeerd, een
manier om aan je baan te ontsnappen, maar niet zo’n goede. Want
inderdaad, alles fout doen blijkt
nogal lastig te zijn, je weet nooit
wat voor onbedoeld goede gevolgen
dingen kunnen hebben. Gelukkig
hebben veel landen over dit probleem nagedacht en hebben ze in hun
constituties opgenomen dat mensen
ontslagen kunnen worden, zelfs als
er veel van hen verwacht wordt. Wat
je eigenlijk moet doen is een fout
maken die alleen iemand op jouw
positie zou kunnen maken. Hier heb
ik natuurlijk een geweldige suggestie voor: kom naar de Vrimibo! Hier
moet je dan één heel belangrijk ding
doen: je moet anderen intimideren
met je bierdrink kunsten. Anderen
intimideren mag namelijk niet, dus
dan ben je zo uit je positie.
Met vriendelijke groet,
Sunny

Bieradvies

Beste borrelaars, bierfanaten en
buitenlui. Soms is er zon, soms is er
regen. Het kan vriezen, het kan dooien. Als het dondert in mei, valt er
dikwijls regen bij. Roept de houtduif
keer op keer, dan komt er vast en zeker mooi weer. Allemaal weerspreuken die eigenlijk helemaal niet van
toepassing zijn. Nee, er is maar één
spreuk, en meteen ook eigenlijk een
advies die nu wel van toepassing is:
No rain in the pub. Of in dit geval,
de AbScint. Dus neem er nog eentje,
en geniet van het heerlijke weer hier
binnen in de AbScint.
Proost!

Weerbericht:
Zon gezocht!

De afgelopen week was eindelijk
de lange periode van koude weer
doorbroken. De lieve zon liet zich
weer eens van zijn zonnigste kant
zien. Dat die straaltjes soms vereinig
konden prikken moesten we er maar
voor over hebben. Mooi rood is immers ook mooi (behalve als je een
bezopen engelsman bent). Woensdag
werden de temperaturen zelfs weer
erg hoog. Terwijl de starbucks goede
zaken deed, de ijsjes bij de coop
uitverkocht raakten, gebeurde er ook
iets ernstigsch (ja, zo ernstig). Zeurden mensen over warmte. Gevolg?
De zon heeft haar lieve kopje weer
verstopt achter de wolken. Dus drink
vandaag allemaal een radletje op de
zon, dan hopen we dat ze snel weer
te zien is aan een stralend blauwe
hemel!

Puuzel

Deze week het is het de week van
het bier, daarom een puuzel in stijl!
Vind het woord in de groene blok
als eerst en win de beste prijs die
er te bedenken is voor deze puuzel:
een meter bier! Gelijke getallen zijn
gelijke letters.
1. Gerstbrood dat werd gebruikt
voor bierbrouwen in Mesotopamië
2. Kloosters 3. Bekende bierbrou-

werij 4. Het omzetten van biologische materialen in afwezigheid van
zuurstof 5. Hip mixbiertje 6. Plek
waar veel bier wordt gedronken 7.
Tussenproduct in de bierbereiding
8. Land waar meeste liter bier per
persoon wordt gedronken 9. Belangrijke grondstof voor bier 10. EtOH
11. Conserveer- en smaakmiddel
voor bier 12. Bedrijf dat bier produceert 13. Proces waarbij glucose
in ethanol en koolstofdioxide wordt
omgezet 14. Dit deel van hop wordt

gebruikt voor bier 15. Nederlands
biermerk 16. Maakt het transport
van bier gemakkelijker 17. Bierstijl
met Engelse oorsprong 18. Zwaar
bovengistend bier 19. Speciaal
ontworpen voor het consumeren van
bier

Van het Bestuur

Beste VriMiBo’ers. Het is weer
zover, een vrijdagmiddag om het
weekend goed in te luiden. Wij als
bestuur proberen dit ook te doen. Nu
de kandidaatbestuurders bekend zijn
is dit ook weer goed mogelijk. De
kandidaatbestuurders zijn namelijk
goede assistenten om te helpen
met de dagelijkse gang van zaken
waar een bestuurder mee te maken
heeft, zowel op algemeen als functiespecifiek gebied. Dit resulteerd in
iets meer rust bij de bestuurders en
daardoor een fijnere vrimibo.
Dames en heren, op de koningin, op
Scintilla!
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