Redactioneel

Agenda

Zo daar zijn we al weer en dit keer in de
donkere decembermaand. Buiten is het
guur weer, maar binnen verschijnen er
steeds meer lichtjes en kaarsjes in de
huiskamers. Het is immers Sinterklaas
geweest, dus kerst mag nu officieel zijn
intrede doen in Nederland. In de winkels
dus volop kerstmuziek en ook de Sky
Radio Christmas-station draait op volle
toeren. Hoewel de SUN nog niet helemaal
in kerststijl is, zijn er al wel wat leuke
dingen voor de kerstdagen in terug te
vinden.
Vanaf deze plek wil Sunny twee van haar
redactie-leden graag feliciteren met hun
nieuwe huisje en doet dat bij deze dus
ook!
In deze SUN zijn alvast wat recepten te
vinden om een heerlijk kerstdiner te
prepareren. Mocht je ze gebruiken, deel
dan in een volgende SUN je ervaringen
met de rest van de lezers. Uiteraard ook
weer
een
Puuzel,
de
nodige
wetenswaardigheden uit het nieuws, een
Sunny Says en nog veel meer. Lees dus
snel verder onder het genot van een
lekker glaasje goudgeel gerstenat! Proost!

Heden VriMiBo /
Afstuderen Roland Meijerink V.P.
11 dec Cantus
19 dec SCALA Kerstdiner
21 dec VriMBo
08 feb SKI-tilla Wintersport

Van het Bestuur
Cantus
Iedereen heeft de posters vast al gezien.
Dinsdag 11 December is het tijd voor de
51ste Cantus Scintillae. Iedereen is van
harte welkom bij dit zang en bierfestijn!
Inschrijven kan in de SK.
VerhuizingsUpdate
De nieuwe borrelstichting voor het
goedkoop inkopen van bier is bijna rond.
Daarnaast schiet de bouw in de Zilverling
al aardig op. Offertes voor de inrichting
van de nieuwe SK zijn al aangevraagd en
als alles meezit zijn we per 1 februari
verhuisd!
Vacatures
We hebben nog steeds openstaande
vacatures voor de Binex/SLC en de Vonk.
Heb je zin om een leuke excursie of lezing
te organiseren of vind je het leuk om te
lay-outen en/of grafisch te ontwerpen
meld je dan bij het bestuur.
Namens het bestuur,
Frank Mak, President

Uit het Nieuws
- Een gepensioneerde Brit moet voortaan
naar buiten als hij een scheet voelt
opkomen. De 77-jarige Maurice F. kreeg
een vermanende brief van het bestuur van
de gezelligheidsvereniging waarvan hij al
ruim twintig jaar lid is.
- Een ruzie tussen twee grote families in
de Duitse hoofdstad Berlijn is donderdag
uitgemond in meer dan een handgemeen.
De strijdende partijen gingen elkaar te lijf
met kettingzagen, scheppen en schoffels,
maakte de politie bekend.
- Het opmerkelijke verhaal van de vijf jaar
geleden verdwenen kanovaarder die
afgelopen weekeinde plotsklaps opdook,
krijgt een staartje. De Britse politie
beschuldigt de 57-jarige man van fraude
en heeft hem dinsdagavond opgepakt en
vastgezet.

Afstuderen...?
"Afstuderen? Dat is wel het laatste wat ik
zou doen!", zo begon de uitnodiging voor
Roland's afstuderen. Die gelegenheid
vraagt natuurlijk om een stukje in de
SUN, en die zin vraagt natuurlijk om dit
stukje in de SUN. Bij gebrek aan
inspiratie, want als SUN-redacteur heb je
soms na uren denken nog niks op papier,
terwijl we een andere keer precies
hetzelfde bereiken in maar 5 minuten, dit
stukje onder het motto "Was het niet
Homerus die al zei: originaliteit is het
mooiste wat er is?". Ik heb zoveel dingen
te vertellen over Roland, je kunt er geen
stukje van schrijven. Dan zou je toch weer
dingen over het hoofd zien en ik zeg altijd
maar zo(o) (want dierentuin is een beetje
lang). Rest mij niet meer dan alle gasten
een fijne avond toe te wensen, doe het
kalm aan (en rap een beetje!). Voor
sommige gasten is er trouwens na afloop
van de borrel een warm buffet, daarna
een lauw buffet en later op de avond een

koud buffet. En voor iedereen die na het
buffet tot in de late uurtjes wil blijven nog
een waarschuwing: PAS OP! Roland,
namens de hele SUN redactie van harte
gefeliciteerd, wij kunnen nog maar 1 ding
zeggen: "Roland, jij bent ons er eentje!"

Puuzel
Three people check into a hotel. They pay
$30 to the manager and go to their room.
The manager finds out that the room rate
is $25 and gives $5 to the bellboy to
return. On the way to the room the
bellboy reasons that $5 would be difficult
to share among three people so he
pockets $2 and gives $1 to each person.
Now each person paid $10 and got back
$1. So they paid $9 each, totalling $27.
The bellboy has $2, totalling $29. Where
is the remaining dollar?
Degene met het juiste antwoord ontvangt
een gratis meter bier van de SUN.

Donker
In Amsterdam wordt binnenkort een
nieuw restaurant geopend. Het ideale
restaurantje voor een blind date, want je
krijgt er niets te zien, want het is er
aardedonker. De eigenaar van het eettentje "CTaste" laat weten dat dit de
smaak-sensatie ten goede komt. Gasten
hoeven niet te vrezen voor valpartijen,
want
er
is
een aantal
visueel
gehandicapten ingehuurd om ze naar hun
plek te begeleiden. Of het toilet wel
verlicht is is niet bekend. Ook is het niet
bekend of het restaurant wel cola light
serveert. Ben je ook benieuwd naar deze
donkere smaak-sensatie? Bestel snel een
pilsje, sluit je ogen en geniet!

Recept van de Tweek
Struisvogelbiefstuk met mangochutney
Ingrediënten:
3
eetlepels
olie,
6
struisvogelbiefstukjes (uit 3 bakjes Gourmet
wild), citroenpeper, mangochutney (pot a 340
g)
Bereiding:
Verhit
de
olie
in
de
gourmetpannetjes
en
bak
de
struisvogelbiefstuk aan weerszijden bruin.
Bestrooi de biefstuk met zout en citroenpeper
en serveer ze met de mangochutney. Lekker
met pappadums (harde, dunne, Indiase
wafels).

Toetje van de Tweek

Jul

Trifle
Ingrediënten:
1 roombotercake
(400 g), in
blokjes,
4 eetlepels
bosvruchtenjam,
3 pakken
bosvruchten
(diepvries, a 300
g), 150 ml cream sherry of 100 ml
appeldiksap, 2 x 250 ml slagroom, 500 ml volle
melk, 150 g suiker, 1 vanillestokje,
opengesneden, 6 eierdooiers, 50 g
custardpoeder, 50 g amandelschaafsel,
geroosterd
Bereiding: Doe de cakeblokjes in een grote
schaal. Schep de jam door de bosvruchten
met vocht. Schep dit over de cake en sprenkel
de sherry erover. Breng 250 ml slagroom aan
de kook met de melk, 75 g suiker en het
vanillestokje. Laat 5 min. trekken. Neem het
vanillestokje eruit, schraap de zaadjes eruit en
roer ze door het roommengsel. Mix de dooiers
met 50 g suiker en de custardpoeder
schuimig, voeg al roerend het roommengsel
toe. Schenk alles terug in de pan en verwarm
het geheel al roerend tot een dikke vla. Laat de
vla afkoelen tot lauwwarm, roer regelmatig.
Schenk hem over de cake en vruchten en
strijk hem glad. Klop de rest van de slagroom
stijf met 25 g suiker en strijk hem uit over de
vla. Laat de trifle 3-4 uur opstijven in de
koelkast. Laat hem vervolgens weer bijna op
kamertemperatuur komen en strooi vlak voor
het serveren de amandelen erover.

Hier is de jul gekte al begonnen, winkels
gaan vanaf aankomende week langer
open en de hele stad is behangen met
lichtjes en jul-kabouters. Standaard
gespreks onderwerp is hiermee dan ook
de Jul inkopen geworden, wat gepaard
gaat met veel gekreun en gesteun. Bijna
nog erger dan voor het gedichtjes
schrijven voor Sinterklaas. Maar ik als
Nederlander mag dan gaan uitleggen dat
ik niet aan Jul kadootjes doe, maar alleen
aan Sinterklaas... Dat met Jul we gewoon
gezellig thuis zitten, of in mijn geval,
lekker op vakantie (met misschien wat
sneeuw...) zonder de kadootjes. Verder
vieren ze hier Jul op de 24ste, naar mijn
idee toch 1 dag te vroeg, maar ja, ieder
zijn eigen gewoontes. Maar genoeg over
Jul, we hebben nog twee week om daar
weer meer op in te gaan.
Roland van harte gefeliciteerd met
afstuderen en iedereen die Rolands
biertjes drinkt veel plezier nog! PS. als
jullie nu nog niet weet wat Jul betekent
moet je misschien dat biertje maar laten
staan, Roland bedanken voor de
gezelligheid en snel naar huis gaan....

Kerstversiering
Als student heb je natuurlijk niet altijd
geld om kerstversiering te kopen. Wil je
toch wat in je huis hangen, dan kan je het
wellicht zelf maken! De komende weken

kan er bij verschillende redactieleden
geklust worden in hun nieuwe huis, dus
misschien houden zijn nog wel wat
behanglijm of verf over om hiervoor te
gebruiken.
"Kerst"-ballen
Neem de tennisbal en rolt deze helemaal
in crepe-papier of in gewoon papier. Dan
niet je het met de nietmachine het papier
aan de bovenkant bij elkaar. Maak er dan
een draad aan vast zodat je hem
makkelijk kan ophangen in bijvoorbeeld
de kerstboom. Als je de bal in gewoon wit
papier rolt, moet je de kerstbal natuurlijk
nog wel versieren met bijvoorbeeld
plakkertjes of met verf en glitters!
Kerstkaarten in takkenstandaard
Zoek in het bos twee rechte takken.
Eenmaal thuis zaag je de takken op
gelijke lengte af. Leg de takken naast
elkaar en omwikkel de beide uiteinden
met een stukje keperband en sla dit met
(koperen) spijkertjes vast aan de takken.
Tussen de takken zit dus nu een gleuf en
daartussen kan je de kerstkaarten
neerzetten.

Sunny Says
- The trouble with jogging is that the ice
falls out of your glass.
- Drinking makes such fools of people,
and people are such fools to begin with,
that it's compounding a felony.
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