Redactioneel
Sinterklaas is weer in het land! Jazeker, behalve
'Malle Pietje' is nu ook de goede Sint weer in
ons land. Vlak na zijn aankomst is de fiets van
Tongel bij station Drienerlo verdwenen en
gisteren is ook de jas van Petra gestolen uit het
sportcentrum. Mocht je dus een dezer dagen
bij een van je huisgenoten (of bij jezelf) een van
deze objecten in de
schoen aantreffen...
Behalve de taferelen in Afghanistan is er niet
veel nieuws te vinden in de kranten van de
afgelopen dagen. Zelfs de komkommers doen
het op dit moment slecht (deze waren
overigens laatst uitverkocht bij de Aldi (op
twee na, maar die waren van slechte kwaliteit)).
"Belg bedriegt Nederlands leger", vond ik op
www.nu.nl. Nee toch? Ons leger, na al die
bezuinigingen, verslagen door een Belg? Blijkt
dat een Belg ons 'machtige' leger heeft opgelicht
door een vals rapport uit te brengen over een
asbestonderzoek in Kosovo. Mooie boel, dat
krijg je dus als je mensen werft met die
reclamefilmpjes van tegenwoordig...
Minder verbaasd was ik van de kop: "Horeca
draait slecht jaar". Tsja, bij onze
Borrelcommissie is dit zeker niet het geval,
maar bij ons is de drankprijs dan ook niet met
8,2% gestegen. Zo betaal je tegenwoordig in de
'gemiddelde' horecagelegenheid zo 4-5 pieken
voor je 'Blonde Schone'. Maar het kan nog
duurder; de minister heeft al weer nieuwe
plannen aangekondigd om de bierprijzen te
verhogen. Daartegenover staat dat een fles cola
een paar duppies goedkoper wordt...
Wij van de SUN blijven het nieuws volgen.
Met vriendelijke groet,
de SUN redactie

Puuzel
Stel je zit in Amerika en moet een front-end
receiver bouwen op 1,25 Gbit. Hoe lang duren
de pulsen die dan door het circuit moeten
lopen?
Stuur je antwoord in picoseconden naar
Steven_in_Amerika@hotmail.com en red zijn
stage.

Recept
Mosselen met gorgonzolasaus (2p): “Het
lekkerste recept om mosselen te bereiden”
2 kg mosselen, 1/2 venkelknol of 3/2 stengel
bleekselderij, 1 jong bosworteltje, 2 bosuitjes,
1/2 eetlepel verse tijm, 1/2 dl droge witte wijn
1/2 zakje roomsaus (knor), 75 g gorgonzola of
verse roomkaas met kruiden, peper.
Leg de gesneden groenten op de bodem van de
mosselpan. Leg de mosselen in de pan op de
groenten. Strooi de tijm over de mosselen en
schenk een 1/2 dl wijn er bij. Kook de mosselen
afgedekt op matig hoog vuur in ca 8 min gaar.
Alle schelpen moeten dan open staan. Houdt
de mosselen warm en maak daarna met 3/2 dl
kookvocht en 1 dl water de roomsaus aan
volgens de aanwijzingen op de verpakking van
de roomsaus. Voeg de blokjes kaas vervolgens
aan de saus toe. Laat het geheel langzaam
smelten tot een mooi gebonden saus. Voeg
peper naar smaak toe. Schep de saus over de
mosselen en serveer.
Ps. Mocht er een schelp niet open zijn gegaan,
eet hem dan niet op! Dat scheelt je een hoop
ellende.

Maar van fouten moet je leren en om de schade
beperkt te houden, is er maar één ding mogelijk:
zorg ervoor dat je altijd op elke cantus der
E.T.S.V. Scintilla aanwezig bent.
Liefs, Sunny

Gadget van de Tweek
Het
laatste
nieuwtje
op
elektro- en
alcoholtechnisch gebied is voor maar 99 piek
van jou.
Mocht je wel eens twijfelen of je nog een biertje
zult drinken met je vrienden, dan is dat nu
verleden
tijd!
Met
de
elektronische
alcoholpercentagemeter in pocketformaat weet
je voortaan zeker dat je nog niet dronken bent
en rustig nog een biertje mag nemen.
Oh ja, en als je de meter dan goed afleest, weet je
ook meteen dat je niet meer naar huis mag rijden
en dus maar beter kan blijven slapen op locatie.

Maxima(al SUN)
De grootte van je oprit bepaald of je voorrang
hebt of niet, bepaalde de rechter onlangs.
Maxima die haar bolide frontaal in een SMART
parkeerde toen ze door de poort van paleis
Soestdijk reed, werd niet schuldig bevonden van
dit ongeluk. Volgens de rechter reed ze dan wel
op een uitrit, maar omdat deze zo groot was,
achtte de rechter deze uitrit als een zijstraat van
rechts.

Lieve Sunny,
Afgelopen weekend ben ik met 5 andere
bestuursleden een drietal dagen op pad geweest.
Ik
mis nu helaas enkele uren in mijn
herinnering. Gelukkig hebben wij hier een
oplossing voor gevonden door 8 fotorolletjes en
3 muziekbandjes met redundante informatie te
vullen. Wat opviel is dat de medebestuurders
tijdens
die
uren
zeer
gebrekkige
rekencapaciteiten vertoonden. Hoe moeten we
als bestuur nou verder als wij niet eens meer 1/3
van 6 kunnen berekenen, laat staan de wortel uit
251 kunnen trekken? Een bezorgde bestuurder
Beste bestuurder,
wat je schetst is een groot probleem voor de
vereniging. Het is duidelijk dat één bestuurslid
minder sociaal is en de mede bestuurders alleen
laat drinken. Als bestuur ben je één voor de
vereniging en tijdens jullie drietal dagen moeten
jullie laten zien dat het bestuur één is. Blijkbaar
hebben jullie dit dus niet kunnen waarmaken.

Agenda
4 december Scinterklaasborrel - Tombe
11 december Tweefpa - Tombe
18 december Jaarboek presentatie – Tombe
19 december Cantus – Heilige grond
27 april Bata444 race

Spreuk van de Tweuk
“ Fashion is a form of ugliness so intolerable
that we have to alter it every six months.”
Oscar Wilde
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