Redactioneel

Puuzel

Recept van de Tweek

We zijn weer op het einde van
de tweek. Met andere woorden
het is weer tijd voor een
VriMiBo en een SUN. Gelukkig
staat er in deze SUN een hoop
goed nieuws in tegenstelling
tot de andere media. Zo zijn de
topcriminelen
in
Amsterdam
lopende
schietschijven
geworden. Is het op het moment
minder verstandig om je auto 's
nacht
in
de
Parijse
buitenwijken te parkeren. Ook
een eenvoudig CD-tje luisteren
schijnt tegenwoordig niet meer
tot de mogelijkheden te horen
zonder een rootkit op te lopen.
Maar genioeg over de ellende
buiten
onze
mooie
Twentse
landschap.
In
deze
SUN
de
geboorte van een kleinkind en
natuurlijk zijn is er weer een
metertje
bier te verdienen.
Zelfs met de STORES advo is een
leuke prijs te winnen. Veel
plezier met deze SUN.

Neem alle stukjes die hierboven
staan en leg ze in het grote
vlak hieronder. Zo simpel is
het, en zo lekker is een meter
bier!

Aardappels-met-spekschotel

Geboorte
Hierbij geven wij kennis van de
geboorte van onze dochter. Ze
heet S.V.A.T. Astatine, maar je
mag wel gewoon Astatine zeggen!
Haar moeder maakt het goed en
haar broertje Arago is er reuze
blij mee! Wil je de nieuwe
schoonheid komen bewoneren, kom
dan langs in gebouw de Horst,
kamer HT715. Bel wel even met
pappa, voordat je langskomt:
053-489 2810.

Lieve Sunny
Ik wordt in de SK aangesproken
als Borrel-bestuur. Maar dat
ben ik toch helemaal niet meer?
Waarom
blijven
mensen
dan
vragen of ik iets voor de
Borrel wil regelen en of ik
dingen weet?
Een verwarde (ex)BorrelPenningmeester
Beste penn,

Agenda
11 nov Scintilla VriMiBo
12 nov SCALA INDEX-uitje
15 nov Schlagerborrel/

Constipatie

16 nov EWI-feest
17 nov Thales Actievelingen Uitje
18 nov VriMiBo
22 nov TWEEFPA
29 nov Casino en Wijnproefavond
06 dec 44e Cantus Scintillae
09 dec LaTeX 3 lezing
14 dec Computerdestructie

Waarschijnlijk komt dat doordat
er nog geen nieuwe penningmeester gevonden is voor de
Borrel-commissie. Mijn advies
is daarom ook om snel een opvolger te zoeken die de nobele
taak van penningmeester van de
Borrel op zich wil nemen. Als
er vrijwilligers zijn tijdens
de VriMiBo, dan zullen die zich
vast bij de Tappers melden en
wie
weet
komt
er
zo
een
oplossing. Tot die tijd wens ik
je veel plezier met alle leuke
dingen die aan het Borrelbestuur vast zitten. Maak er
gewoon nog een tijdje iets
leuks van.

Benodigdheden: 4 grote uien, 4
grote
aardappels,
250
gr.
ontbijtspek, 1/2 liter melk, 50
gr. bloem, 50 gr. boter
Smelt de boter zachtjes in een
steelpan. Doe de bloem erbij en
roer dit tot het gaat borrelen.
Laat het minuutje doorkoken,
haal de pan van het vuur en
roer de melk met kleine beetjes
tegelijk er doorheen. zet de
pan weer op het vuur. Tijdens
het
warmen
wordt
de
saus
dikker. blijf roeren zodat er
geen klontjes komen. Als de
saus kookt, zet je het vuur
laag en laat je hem pruttelen
tot hij dik en romig is. Peper
en zout erbij doen en pan van
het
vuur
halen.
Schil
de
aardappels, was ze en snij ze
in plakjes. Pel de uien en hak
ze zo fijn mogelijk. Snij de
spek ook in stukjes. Vet een
ovenschaal in en leg laagjes
aardappel, uien en spek om en
om. Strooi op elke laag wat
peper en zout. Zorg dat de
bovenste laag uit aardappels
bestaat. Giet nu saus erover en
zet de schotel midden in de
oven. De baktijd is ongeveer
1,5 uur.

Bugs
Last van bugs? Sunny denkt met
weemoed terug aan de tijd dat
mario-land zo'n klein spelletje
was dat er geeneens een bug bij
paste... In 1990 werd een nieuw
type
switch
geïntroducfeerd
voor telefoonverkeer. Een klein
bugje:
als
de
switch
een
bepaald bericht van een andere
switch ontving, crashte hij. Na
6 seconden was hij weer online.
Geen groot probleem, voordat
men
dit
grootschalig
gaat
misbruiken... toch? Echter, na
de
reset
die
de
switch
automatsch kreeg, geeft hij de
overige switches even door dat
hij er weer is... middels...
het
oude berichtje. Nadeel:
60000 mensen konden 9 uur niet
bellen.
Voordeel: Ze hadden
alle tijd voor een biertje!
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