Redactioneel

Aldi van de Tweek

Recept

Scinterklaas heeft dit jaar weer ons land
aangedaan. De perfecte methode van de
economie om geld af te troggelen van ouders met
nog eerlijke kinderen. Worden de kinderen een
paar jaar ouder, dan veroudert Scinterklaas al
snel. Om te zorgen dat ouders blijven betalen is
de kerstman uitgevonden. De economie ten top.
Het zal niet lang meer duren voordat de
paaseieren tegelijk met de chocoladeletters en de
kerstballen in de winkels te krijgen zijn. Een
"driehonderdvijfenzestig-en-een-kwart-dagen
economie" zullen ze dat dan gaan noemen....

15 Inch TFT plat beeldscherm, Fl 799,-

Pasta met champions

Eer het zover is zullen wel alle "Talibantijgers"
onder de knie gehouden moeten worden, deze
werken namelijk een beetje tegen. Hiervoor is
dan ook onlangs de "Taliban tape" gemaakt. Een
perfect staaltje van pure bewijslast. Overduidelijk
legt dit de schuld bij de Taliban. Alleen wat niet
gezien wordt, is dat elke fatsoenlijke
"computertijger" deze film zelf gemaakt zou
kunnen hebben...
Met vriendelijke groet,
de SUN redactie

Nerd-puuzel

Ingrediënten:
250 gr pasta, 1 pakje boursin, 1 blikje
champignoncremesoep, doosje champignons,
100 gram magere spekreepjes, 100 gram
hamblokjes, klein potje spinazie.

Lieve Sunny,
Ik wilde niet aan mijn studie. Daarom heb ik
vorig jaar een jaarboek gemaakt voor de mooiste
vereniging in den lande. Omdat ik na de
presentatie nog niet helemaal tevreden was over
het resultaat en eigenlijk nog steeds niet aan de
studie wilde heb ik er weer een gemaakt. Deze is
nu af en het is wachten op de presentatie. Ik
wilde dus lekker aan de studie beginnen maar dat
lukte niet. Ik heb zelfs een nieuwe kast voor het
“CIV zuigt stop licht” gemaakt. Wat moet ik
doen om weer aan mijn studie te beginnen... Ik
ben radeloos.
Een jaarboek veteraan.
Beste S.J.A.C.O. veteraan,

Horizontaal: 01. Bekende provider, 11. Muzieknoot, 12. Lange nekharen,
13. Hoefdier, 14. Soleau Software game, 16. Landbouwwerktuig, 17.
Afslagplaats bij golfspel, 19. Verenigde Staten (afk.), 20. Roeispaan, 22.
Surf-applicatie, 24. Doodgoed mens, 25. Onroerend goed (afk.), 27. Toilet,
28. Af, 29. Dans, 31. Van een werelddeel, 34. Bijvoorbeeld (lat.afk), 36.
Deel van een vrucht, 37. Bladzijde op deze HomePage, 40. Lidwoord, 41.
Ik heb vroeger (cryptisch), 42. Kilobyte (afk.), 44. Lettertype, 46.
Motorraces, 48. In opdracht (afk.), 49. Bijl, 51. ½ sportief bestuurslid
(crypt.), 53. Speelgoed, 55. Deelteken, 57. Web -pagina, 59. Water in
Friesland, 60. Ieder, 62. Verbinding (Internet), 63. Stiekem kijken, 64.
Game, 67. Kijk, 68. Groente, 69. Een link op mijn HomePage.Vertikaal: 01.
Internet-aanbieder, 02. Koppelriem, 03. Electronische post, 04. Plakband,
05. Boom, 06. Niet te noemen (afk.), 07. Dus, 08. Muzieknoot, 09. Internet
software, 10. Vakantieganger, 15. Grof, 16. Het recht om te erven, 18. Water
in Friesland, 21. Overlast, 23. Bekende Internet afkorting, 24. Navigeren,
26. Bezoekers -"boek", 28. Kettingen, 30. Riskant, 32. Onzes inziens (afk.),
33. Pit, 35. Internet-praatje, 38. Ondernemings Raad (afk.), 39. Tijdelijk
(afk.), 40. Voorzetsel, 43. Het leven betreffend, 44. Lichamelijke oefening,
45. Mak, 47. Krijgsmacht, 50. Onbegroeid, 52. Voorzetsel, 53. Deel van
een kast, 54. Gevent, 56. Bekend MS Office programma, 57. Jongensnaam,
58. Schildersgerei, 61. Deel van het lichaam, 63. Ongevaarlijk plaatje
(extensie), 65. Pispot, 66. Frans lidwoord, 67. Op deze manier.

Wat kan ik zeggen? Je doet goed je werk, ga zo
door. Je maakt ej blijkbaar zorgen over jouw
eigen activiteiten naast de studie, dit is inderdaad
een probleem, zelfs bij de SRD kan je niet meer
actief worden, daar kon je in nood altijd terecht.
Maar voordat je daar gaat proberen de kar te
trekken, raden we je aan om verder te zoeken in
onze vereniging. Misschien door goed rond
kijken, kan je een nieuwe commissie vinden. Of
misschien een oude waar je wat meer kennis over
bezit. Mocht je geen activiteiten meer kunnen
vinden, dan kan je altijd nog aan je studie
beginnen.
Dikke kus van Sunny!

Ontzettende COEN actie
Alle handtekeningen kunnen voor 19 december
20:00 uur ingeleverd worden voor de Coen actie
bij C.T.P.J. Bresser. Gelieve de berichtgeving
vertrouwlijk te adresseren.

Bereiding:
Bak de spekjes aan in de pan. Doe de hamblokjes
en de champignons erbij als de spekjes al een
beetje uitgebakken zijn en genoeg vet afgeven.
Bak alles even goed door. Kook ondertussen de
pasta zoals je dat gewend bent. Doe de boursin bij
het champignon-mengsel. Als de boursin er goed
doorheen zit ook de soep en de spinazie. Warm
alles nog even goed door. De pasta er door
roeren en het is klaar.

Agenda
14 december
Vrimibo - Tombe
18 december
Jaarboek presentatie – Tombe
19 december
Cantus - Heilige grond
21 december – 7 januari
Vakantie
27 april
Bata444 race - Inschrijven SK

Spreuk van de Tweuk
“Ken je de mop van die studenten die naar
Ierland op stage gingen?
Die gingen niet....”

Kerstmis van het SOT
Afgelopen week hebben alle actievelingen een
mailtje gekregen van het Sot in verband met de
geplande aanpassingen van het systeem. Wij
willen middels deze SUN nog even benadrukken
dat je als gebruiker zelf verantwoordelijk bent
voor het veiligstellen van je profiledata. Als
iedereen zijn eigen databackup goed verzorgd
zullen we zonder problemen een goed nieuwjaar
en nieuw syteem in.
Het Sot.
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