Redactioneel

Woord van de Tweek

Hij komt, hij komt... Ja inderdaad, de SUN
komt er weer aan. En met de feestelijke
decembermaand die voor de deur staat,
heeft Sunny zich enigszins creatief
uitgeleefd. Helaas voor Sunny was de
maand november een zware maand.
Tentamens
maken,
geen
VriMiBo's
meemaken en dan ook nog eens wakker
liggen van de kilometerheffing die wordt
ingevoerd. Wat heeft dat wel niet voor
gevolgen voor de wat ruimere bier drinkers.
In de historie van de SUN hebben we al
zoveel meters weggegeven dat we al wel
bijna op een kilometer moeten zitten en moet
de SUN dan ook aan Camiel gaan betalen?

Onder het motto:"vroeger was alles beter!",
brengt de SUN je iedere tweek een woord
om je vocabulaire mee te verrijken in deze
tijd van taalverloedering.

Ach misschien moeten we ons daar maar
niet zo druk over maken en vooruit kijken
naar leukere tijden. Scint komt weer op
bezoek en heeft wellicht voor jullie allemaal
een cadeautje meegenomen uit de STORES.
Dus pas de komende week maar goed op,
want voor je het weet wordt je afgeluisterd
door de Luisterpiet en kom je in het grote
boek van de Scint terecht. 3 December is de
heugelijke dag dat hij AbScInt aan zal doen,
dus noteer dit in de agenda en kom een
biertje drinken.

*epi·bre·ren* (o(ov.ww.) ) 1 [scherts.] niet
nader aan te geven werkzaamheden
verrichten, waarvan men de indruk wil geven
dat ze belangrijk zijn.

Lieve Sunny
Volgende week is het alweer Scinterklaas en
op de flat hebben we natuurlijk lootjes
getrokken. Voor degene die ik heb wou ik
alleen wat gadgets halen, leuke kleine
dingetjes zoals een alcoholmeter aan je
sleutelhanger of zo iets dergelijks. Alleen de
STORES is op het moment amper open en
er is helemaal niets leuks te krijgen, alleen
de standaard ledjes en weerstandjes. Lieve
Sunny, wat moet ik doen?
Liefs Zwarte Piet

Beste Piet,

Gelukkig voor Sunny heeft de maand
december nog meer leuke dingen, maar
laten we niet teveel op de zaken vooruit
lopen en eerst maar eens aan deze SUN
beginnen. Deze tweek weer een puuzel zelfs twee deze week (waarmee een meter
bier te verdienen is), twee recepten, een
Lieve Sunny en de categorie Opmerkelijk.
Nieuw in deze SUN is het Woord van de
Tweek om de taalkennis van de gemiddelde
borrelganger iets op te vijzelen.

Ik heb een gerucht gehoord dat alle inkopers
mee zijn op studiereis... Misschien ben je al
eerder in de fout gegaan en had je met hun
mee moeten gaan. Als dit geen optie voor
jou was, omdat jij het misschien te druk hebt
met bestuursdingen of andere activiteiten (of
je had te weinig punten...), dan heb je een
probleem ja. Bestellen is ook geen optie
want daar komen ze te laat voor terug. De
enige optie die ik jou kan bieden is koop wat
speciaalbiertjes en drink er nu ook alvast 1
om al deze ellende te vergeten...

Veel leesplezier, proost en tot de volgende
Tweek!

Liefs Sunny!

Agenda
27 nov VriMiBo, AbScInt, (16:00)
03 dec Scinterklaasborrel, AbScInt (16:00)
10 dec Excursie Huisman, Schiedam (9:58)
17 dec SCALA's Kerstdiner, Edu-café
(19:00)
11 feb Valentijnsborrel, AbScInt (16:00)
04 mrt Poker en Klaverjas Toernooi,
AbScInt (20:00)

Puuzel
Stel dat 1 op de 1000 mensen de
Mexicaanse griep heeft. Iemand gaat naar
het ziekenhuis en laat zich testen op
Mexicaanse griep. Zijn bloed wordt
onderzocht op het griepvirus door een test
die in 99% van de gevallen het juiste
resultaat geeft. Na afloop van de test vertelt
de dokter dat de test uitwijst dat de inwoner
voor 99% zeker besmet is met het
Mexicaanse griep-virus. Maakt de dokter de
inwoner terecht zo ongerust? (Oftewel: wat is
de werkelijke kans dat deze persoon de
Mexicaanse griep heeft?).

De eerste prijs is deze Tweek een jaar lang
voorzitterschap van de SUN! Je kunt je met
de goede oplossing melden bij het bestuur
om deze prijs te claimen. De troostprijs van
deze Tweek is een meter bier, te claimen bij
de plaatselijke tapper (mits de eerste prijs al
vergeven is natuurlijk).

Oproep
Bij deze een oproep aan alle commissies die
dringend nieuwe leden zoeken. In de
volgende SUN willen we hier aandacht voor
vragen. Dus bij deze de vraag aan alle
commissies die een tekort hebben om een
stukje te schrijven. In dit stukje graag de
volgende dingen aan bod laten te komen: de
werkzaamheden van de commissie, de tijd
die deze commissie ongeveer kost per week
of maand en wat voor mensen de commissie
zoekt (2e/3e jaar, enzovoorts). Beperk het
stukje tot ongeveer 50-75 woorden.

Recept van de Tweek
Pepernoten
Ingrediënten: 100 gram bloem, 100 gram
zelfrijzend bakmeel, 60 gram bruine
basterdsuiker, 50 gram boter, 2 theelepel
stroop
of
honing,
1
eetlepel
speculaaskruiden, 4 eetlepels melk, boter
om in te vetten
Bereiding: Zeef de bloem in een kom en
voeg het zelfrijzend bakmeel, de gezeefde
basterdsuiker en boter toe. Snijd de boter
met 2 messen in kleine stukjes. Voeg de
stroop of honing, de speculaaskruiden en de
melk toe en kneed alles tot een
samenhangend deeg. Laat dat 1 uur in de
koelkast rusten. Verwarm de oven voor op
175 graden. Vorm bolletjes van het deeg.
Beboter een bakplaat en leg de bolletjes
erop. Druk ze iets platter. Schuif de bakplaat
in de voorverwarmde oven en bak de
pepernoten 20 minuten. Haal ze van de plaat
en laat ze op een rooster afkoelen.
Gevuld Speculaas
Ingrediënten: 250 gr zelfrijzend bakmeel, 2
eetlepels speculaaskruiden, 150 gr bruine
basterdsuiker, 150 gr boter, 2 eetlepels melk,
300 gr amandelspijs, 50 gr witte amandelen,
1 eidooier
Bereiding: Doe het zelfrijzend bakmeel met
wat zout, de speculaaskruiden en de
basterdsuiker in een kom en snijd de boter
hierin met twee messen klein. Voeg de melk
toe en kneed van dit alles een deeg.

Druk de helft van het deeg uit op een
beboterde bakplaat (als een staaf, rechthoek
of hartvorm). Spreid de amandelspijs
hierover uit tot 1 cm van de rand. Leg de
tweede deeghelft erop en druk deze aan de
rand goed aan. Versier met de amandelen
en bestrijk de bovenkant met de met de melk
losgeroerde eidooier. Schuif de bakplaat iets
onder het midden van een matig warme oven
(ongeveer 150 graden) en bak de koek in
een half uur tot drie kwartier goudbruin en
gaar. Laat de gevulde speculaas vlakliggend
afkoelen.

Puuzel 2 Camielometer
Stel je wilt een systeem bouwen om bij te
houden wie waar, wanneer hoeveel heeft
gereden. Hoe zorg je ervoor dat dit systeem
ook blijft werken als je geen GPS signaal
hebt? En hoe waarborg je de privacy van de
gebruikers?
Mail je oplossing naar
camielometer@balkenende-4.nl

maar kon dit niet duidelijk maken door zijn
verlamde status

Van Zwarte Piet

- Een 13-jarig jongetje, dat elf dagen vermist
werd, bleek al die tijd te hebben
doorgebracht in het New Yorkse metrostelsel

Een paar sportschoenen, korte broek en
zwart shirt,
Dan pas, kom je als wanna-be Zwarte Piet
aan de beurt.
De rest van de outfit regelt de Sint,
Rest de vraag wat zijn jury van je dansjes,
strooien, klauterwerk en zingen vindt.
Mocht dit dan allemaal goedgekeurd zijn,
Dan kun je als burgermannetje tekeer gaan
met het uithalen van ongein.
In een zalencentrum met de kids van je
collega's,
Een dagje plezier, met het uithangen van de
Pieterbaas.
Hoe het er aan toe gaat in studentenland, dat
is voor mij geen weet,
Daarvoor
hield
ik
mij
tijdens
de
Scinterklaasborrels meer bezig met gekeet.
Het drinken van een biertje of twee, drie, ...
vier.
Hoe dan ook, één ding is met Sinterklaas
altijd gegarandeerd, een hoop plezier!
Dus tot ziens op 3 december in 't AbScInt,
Een naam die deze oude-garde Piet
overigens nogal ruk vind :-P

- Sinterklaas wordt dit jaar vergezeld door
een Rolstoelpiet tijdens zijn bezoek aan
Nederland
- In Uruzgan komt de Sint ook langs, alleen
is het er te warm voor Americo, dus gebruikt
hij daar een dromedaris
- Een 30-jarige bezorger van koeriersbedrijf
DHL is in Leidschendam gesnapt toen hij
poststukken in een vuilnisbak gooide
- Vrouwtjesschildpad blijkt na vijftig jaar
mannetje
- Nieuw bij Finnair: Frequent flyer-punten
inruilen voor borstvergroting of facelift.
Kosten: vanaf 3,2 miljoen punten, nog even
doorvliegen dus.
- Rio de Janeiro gaat de verkoop van
kokosnoten op haar stranden verbieden.

Opmerkelijk

- Meisjes van 3 al onzeker over hun uiterlijk

- Een man uit Rijswijk heeft zondagochtend
een dronken kerstman aangetroffen op zijn
toilet

Sunny Says

- Amerikaans stel zit zonder uitnodiging bij
Obama
- Een Belg is door een verkeerde diagnose
23 jaar gezien als een comapatiënt. Rom
Houben was al die tijd echter bij kennis,

Kierewiet en Sinterklaas zitten gezamenlijk
aan de bar. Sinterklaas zegt tegen Kierewiet:
"Doe mij eens een biertje." Waarop Kierewiet
zegt: "Ja daag, ik ben toch zeker Sinterklaas
niet."
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