Redactioneel

Agenda

"Scinterklaaaaaaas, wie kent hem niet,
Scint'klaas, Scint'klaas en natuuurlijk..."
de SUN! Nog geen twee weken en de
goedheiligman staat alweer voor de deur
van de Tombe. Tijd om je goed voor te
bereiden dus en hoe anders dan met, dit
keer, een themarecept.
En wie bij Scinterklaas aan schuimpjes en
pepernoten denkt, denkt bij Zweden
natuurlijk aan knäckebrød! Of de IKEA en
de H&M? Hoe dan ook, lees in ieder geval
even het artikel van onze correspondent
op lokatie, Zweden dus.
Verder vertonen wij onze solidariteit met
alle scholieren die het in hun nog niet
volledig intellectueel ontwikkelde hoofd
hebben gehaald om vandaag te gaan
staken. Wij willen ook weer eens! En
voor de rest van de SUN verwijzen wij u
als trouwe lezer graag door naar... u raadt
het al, de rest van de SUN! Wij willen
namelijk ook wel eens borrelen, proost!

Heden VriMiBo
26 nov Lunchlezing Optische Systemen
27 nov Symposium e.t.s.v. Thor
28 nov EEFBA
04 dec Scinterklaasborrel
07 dec VriMiBo
11 dec Cantus
21-dec VriMBo

Van het bestuur
Actievelingen
Heb jij zin om je eens lekker uit te leven
en een eigen stempel op allerlei
activiteiten te drukken? Kom dan een
kijkje nemen in de keuken van de SUN,
de Vonk of de Binex/SLC en schrijf je
eigen column of organiseer een lezing!
Lezing
De poster is iedereen ongetwijfeld
opgevallen, het is die met de grijze
achtergrond en die interessante sensor
die daar op afgebeeld is. Ik heb het
natuurlijk over de poster van de lezing
over optische sensoren van aanstaande
maandag, het wordt hartstikke leuk en er
is bovendien een heerlijke lunch geregeld.
Komt dus allen en geniet dubbel!
Namens het bestuur,
Mark Herink
Commissaris externe betrekkingen

Sunny Says
Electricity is actually made up of
extremely tiny particles called electrons,
that you cannot see with the naked eye
unless you have been drinking.

Voetbalfeest
Voor Nederland is er op het moment dan
wel niet zo veel reden tot een uitbundig
voetbalfeest (we hebben ons dan wel
weer geplaatst voor het EK, als
groepshoofd nota bene, maar het voetbal
is dusdanig dat het zelfs voor de
doorgewinterde liefhebber geen pretje is
om er 90 minuten naar te moeten
kijken...), maar voor Guus Hiddink en zijn
Russisch elftal wel! Rusland plaatste zich
dankzij de overwinning van Kroatie op
Engeland voor het EK, en hoe vieren ze
dat? Nou zo dus, aldus Hiddink:
"Ze houden van grote en lange tafels. Dat
was het eerste wat ze deden, toen we
terug in het hotel in Barcelona kwamen.
In een grote zaal alle tafels tegen elkaar
aanzetten en dan heel veel flessen
bestellen. Eerst flesjes bier en daarna de
grotere en sterkere jongens. De bedoeling
is dat je alle lege flessen horizontaal op
de tafel legt. Het aantal flessen geeft dan
aan in hoeverre het feest is geslaagd. Je
kon uiteindelijk over de flessen lopen."

Recept van de Tweek
Schuimpjes
Ingrediënten: 2 eiwitten en 120 gram suiker
Bereiding: Verwarm de oven voor op 120
graden. Splits de 2 eieren, doe het eiwit in het
ene bakje en het eigeel in het andere bakje. Er
mag geen eigeel inzitten!!! Het eigeel gebruik
je niet. Klop het eiwit net zo lang totdat je de
kom op zijn kop kan houden zonder dat het
eiwit eruit valt. Voeg daarna theelepel voor
theelepel de suiker al kloppend toe. Leg het
bakpapier op de ovenschaal. Doe het mengsel
in de spuitzak en spuit er kleine bolletjes mee
op het bakpapier of maak kleine bolletjes met
de lepel. Doe daarna de ovenschaal in het
midden van de oven en laat de schuimpjes er
ongeveer een uur inzitten. Haal na een uur de
schuimpjes eruit en laat ze afkoelen.

Pepernoten
Ingrediënten: 150 gr zelfr.
bakmeel, 75 gr bruine suiker,
90 gr boter, 3 theel speculaas
kruiden, 2 el melk
Bereiding: Kneed alle ingrediënten tot een
soepel deeg. Vorm er balletjes van zo groot als
een knikker. Leg ze op een bakblik, en bak ze
in een matig warme oven (150 °C) in ca. 15
min lichtbruin en gaar.

Lieve Sunny
Mijn agenda loopt een beetje vol.
Allemaal afstudeerpraatjes en gratis
borrels... en dan voornamelijk van INF-ers
de laatste tijd. Het is nu zelfs zo erg dat ik
niet naar de VriMiBo kan komen. Wat
moet ik hier nou aan doen?
- Anoniempjes
Beste Frits en Tom,
Uiteraard is het zo dat INF enigszins heeft
gefaald in het aanvragen van de Ir.licentie en dat daarom nu, alle oude lullen
nog snel proberen af te studeren voor 1
dec. Maar om nou de VriMiBo naar het 2e
plan te schuiven, dat is minder aardig
natuurlijk. Het is een kwestie van
prioriteiten stellen (zoals feutmans zelf
ook wel eens staat te verkondigen). Dus
Sunny hoopt maar dat bij de volgende
VriMiBo de prioriteiten weer in de Tombe
liggen, zoals het hoort ;)
Liefs Sunny

Puuzel
Kies een aantal "verschillende" gehele
getallen van 1 t/m 100, zodanig dat hun
som 100 is, maar hun produkt zo groot
mogelijk. Je zou bv. kunnen kiezen 99 en
1, maar het produkt is slecht, want 95, 2
en 3 geeft een veel hoger produkt. Met
welke getallen krijg je het hoogste
produkt? Bonusvraag: Als je wel dezelfde
gehele getallen mag gebruiken wat is dan
het hoogste produkt? Bonusvraag 2: En
als je fracties en dezelfde getallen mag
gebruiken wat is dan het hoogste
produkt?
Voor vraag 1 is een meter bier te
verdienen en een extra meter is te
verdienen als ook de twee bonusvragen
correct worden ingeleverd met uitleg bij
de tappers.

Ikea och H&M
Zweden beweert dat het een van de
modernste landen is, ze zijn trots op de
gelijkheid tussen vrouwen en mannen,
zijn milieubewust (voor elke internationale
vliegreis van een parlementariër wordt
een plan bedacht voor het verminderen
van uitstoot in de derde wereld) en verder
behoort het kunnen kopen van de
nieuwste mode en het herinrichten van je
huis voor wegwerp prijzen ook tot het
moderne Zweden. Maar naast de
wegwerp kleren, tafels en stoelen, doen
ze hier ook aan wegwerp huwelijken.
In een opinie stuk worden huwelijken
vergeleken met de H&M en de Ikea,
mogelijkheid tot terugbrengen en een
nieuwe zodra de oude begint te
vervelen… De goede, moderne draai die
hier aan wordt gegeven is dat Zweden
altijd op zoek zijn naar iets beters… en
aangezien overleven hier ook wordt
verzekerd door de staat, kunnen ze zich
uitleven op mode en meubelen. Op het
werk had ik al wel opgemerkt dat trouwen
hier niet al te hoog aangeschreven staat,
maar ze hebben hier ook geen
samenlevingscontract en net zoals in
Nederland moet er dan behoorlijk wat
papier werk geregeld worden totdat alle
rechten en plichten netjes verdeelt zijn.

Staken
Scholieren in opstand! Sittard ligt plat,
havo, vmbo en vwo'ers verdwijnen in de
cel. Eieren en vuurwerk worden in het
rond geslingerd, Ja het ware jaren ‘70

gevoel komt weer helemaal terug. Sunny
weet dat nog goed... barricades en
verfbommen in de ene hand, een pilsje in
de andere hand. Zaandam en Purmerend
hebben te maken met grote groepen
jongeren die de politie te lijf gaan. In
Roosendaal
heeft
de
jeugd
het
gemeentehuis gevonden en onveilig
gemaakt: dat krijg je dus als je het
gemeentehuis
op
Hyves
zet.
In
Middelburg (ja, dat bestaat ook in de
herfst) zijn arrestaties verricht. Naar
verluidt is het niet mogelijk meer
arrestaties te verrichten, aangezien beide
cellen
inmiddels
vol
zitten.
In
Raamsdonkveer is het inmiddels weer
rustig, alledrie de scholieren uit dit
gehucht zijn opgepakt: deze jongelui
zouden een bus hebben vernield. De
stakingen gaan om de 1040 uren per jaar,
die scholieren moeten volgen, terwijl ze
zelf vertikken om meer dan 960 uur aan
hun lessen te besteden. Sunny is solidair
en deelt mede dit jaar niet meer dan 960
uren aan dit vrolijk tweekblad te besteden!

Nieuwsflits
Titanic 2
Een cruiseschip, de Explorer, met 154
opvarenden is vrijdag ten noorden van
Antarctia tegen een ijsberg gevaren en
zinkende. - Hebben ze blijkbaar nog niet
veel geleerd van de Titanic gebeurtenis.
Alhoewel er dit keer wel voldoende
reddingsboten aanwezig zijn voor het
aantal opvarenden.
Grolsch
SABMiller wil Grolsch overnemen voor
816 miljoen - Beleggers reageerden
enthousiast op het voorgenomen bod. Het
aandeel schoot maandag op de beurs in
Amsterdam met 77 procent omhoog tot
47,80 euro. "De overname is een gedane
zaak", aldus zakenbank Petercam. Nu
maar hopen dat dit echte Twentse
goudgele
vocht
niet
een
zelfde
prijsstijging te verwerken krijgt als het
aandeel Grolsch...

Scinterklaas
Ja, ja, jongens en meisjes, scinterklaas is
in Nederland gearriveerd en ook zijn
bezoek aan de Tombe is al weer
ingepland en wel op dinsdag 4 december
16:00 uur. Allemaal lief zijn dus de
komende tijd om positief in het boek van
Scinterklaas te komen. In de kelder van
de Hogekamp hebben we nog geen
schoorsteen, maar wellicht is dat een
optie voor de nieuwe kamer, zodat we
volgend jaar ook onze schoen kunnen
zetten bij Scintilla .
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