Redactioneel

Puuzel

Lieve Sunny

Scinterklaas is langsgeweest en
heeft
gelukkig
niemand
meegenomen naar Spanje vanuit de
Tombe. Nu wordt het al weer tijd
om aan kerst te gaan denken.
Kerstbomen
uitzoeken
en
optuigen, kerstdiners plannen,
bij de meeste mensen wordt het
een drukke tijd. Deze SUN is om
jullie alvast een beetje in de
kerstsfeer
te
brengen,
want
misschien is het wel de laatste
SUN van 2005.

Ze pesten me. Vandaag had ik een
college
waarbij
de
docent
vertelde over vroeger. Het ging
over een buizenversterker en ik
bedacht ineens dat ik tijdens
EL-fun
ook
met
buizen
heb
gewerkt. De docent vroeg zich af
of het mijn 6e keer was dat ik
het college volgde. Zelfs DAT
had hij fout! Het was de 7e
keer!

09 dec VriMiBo
13 dec 44ste Cantus Scintillae
14 dec Computerdestructie
20 dec Lezing
Siemens
VDO
automotive
21 dec Pauze-ALV
afstudeermaanden

In een onbekend land moet erelid
professor Nauta een lezing geven
in de stad Bodera. Professor
Nauta zelf woont in Algado.
Precies om 14.00 uur vertrekt
professor
Nauta
uit
Algado.
Nadat
hij
een
tijdje
heeft
gereden
moet
professor
Nauta
stoppen voor een verkeerslicht.
Hij
kijkt
op
zijn
kilometerteller en constateert
dat hij een vierde deel van de
afstand heeft afgelegd. Precies
20
kilometer
verder
staat
professor Nauta weer stil voor
een verkeerslicht en constateert
tevreden dat hij inmiddels al
een derde deel van zijn reis
achter
de
rug
heeft.
Uiteindelijk
rijdt
professor
Nauta
precies
om
17.00
uur
Bodera
binnen.
Met
welke
snelheid heeft professor Nauta
gereden?

Recept van de Tweek

over de Scint

Kerstkransjes (slingertjes)

Heerlijk
avondje
was
weer
gekomen, afgelopen dinsdag was
de goede Scint weer van de
partij
tijdens
de
scinterklaasborrel.
Samen
met
twee pieten kwam hij presentjes
uitdelen aan brave en stoute
Scintillianen.
Met
prachtig
kado's zoals waterkoelingsets,
MP3-spelers en zelfs floppy's in
diverse
maten
die
opvallend
genoeg bijna allemaal van STORES
kwamen. Voor hen die dit jaar
niet voldoende opgevallen waren,
waren er lootjes met prijzen
zoals
een
soldeer-station!
Pepernoten
en
bier
was
er
uiteraard voor alle aanwezigen
in
overvloed.
Hoewel
ondergetekende het einde van de
borrel niet helder meer voor de
geest kan halen is het geheel
als
positief
te
beoordelen.
Lieve Scinterklaas, mijn hoofd
voelt
wat
raar...
Lieve zwarte pieten, tot volgend
jaar!

Agenda

Ingrediënten: 175 g bloem, 100 g
boter, 75 g basterdsuiker, 1
eidooier, geraspte citroenschil
Garnering: 0,5 ei, 25 g geraspe
amandelen, 25 g grove suiker
Doe de bloem de boter de suiker
de eidooier en citroenrasp in
een ruime kom. Snijd de boter
fijn en kneed het deeg tot een
vaste massa is ontstaan. Laat
het deeg een half uur rusten op
een koele plaats (onder in de
ijskast). Rol daarna het deeg op
een met bloem bestoven tafel tot
een dunne plak. Steek er met
behulp met bloef bestoven mal
(bijvoorbeeld de Scintilla-mal)
koekjes uit. Leg ze op een dun
met
boter
besmeerde
bakblik.
Bestrijk ze met ei en strooi
amandelen en suiker over. De
oven voorverwarmen (stand 3 of 4
of
180-200°C).
Plaats
het
bakblik in het midden van de
oven. Bak de koekjes in een vrij
warme oven in ongeveer 10 á 15
minuten lichtbruin en gaar.

Wanhopige
groet
ouderejaars.

van

een

Lieve ouderejaars,
Denk aan de voordelen! Je weet
vantevoren welke fouten er op de
sheets staan, want die staan er
jaren
achter
elkaar
in.
De
kleding die ja als eerstejaars
droeg wordt weer helemaal hip,
maar nu onder de naam "retro".
Mensen staan voor je op, in een
drukke bus of trein. Je kunt al
rap een 65+ pas krijgen, met
aantrekkelijke
kortingen.
Bovendien behoor JIJ tot de
generatie die nog weet hoe TWIX
vroeger heette. Kop op! Aan de
studie!
groetjes van Sunny

Winter
Ook Sunny heeft genoten van de
hoeveelheid
sneeuw
die
in
Enschede gevallen is. Behalve
genieten van ingesneeuwde auto's
heeft Sunny zich ook kunnen
uitleven op een sneeuwpop. Zie
hier het resultaat :-)

Sunny
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