Redactioneel
Het ligt voor de hand om deze tweek eens in te
gaan op de mond- en klauwzeer crisis. Om eens
uit te wijden over het ingrijpen van de
verschillende overheden, hoe zij in het wilde weg
om zich heen slaan door complete veestapels af
te laten maken. Omdat dit een onderwerp is, dat
ongetwijfeld in een hevig ethisch betoog zal
uitmonden, waar het “gemiddeld studentenbrein”
in deze tentamenperiode absoluut geen baat bij
heeft, zal hier verder maar niet op ingegaan
worden. Om toch niet helemaal van het
onderwerp af te stappen, wat anders.
Afgelopen week is er in Heereveen een stier
ontsnapt aan een bloedige slachting in een
islamitisch slachthuis. Het beest moest geslacht
worden ter gelegenheid van het islamitisch
offerfeest, omdat er geen schapen meer
voorhanden waren. Het arme dier is gevlucht in
de hoop in leven te blijven. Na een lange
achtervolging belandde het dier in een zeer nauwe
doodlopende steeg (zonder nooduitgang) alwaar
het voor de Stier onmogelijk was te keren. De
politie heeft het dier vervolgens doodgeschoten.
Ik hoef het politierapport niet af te wachten;
gezien de nauwe steeg is het dier uiteraard in de
rug geschoten. Er is dus geen sprake van
zelfverdediging door de agent... Ik hoor de
verdediging
al:
"Er
gold
toch
een
(eigen)transportverbod voor vee?"

Bestuursintellect
De tijdsdruk is gigantisch, 10 minuten voor het
ter pressen gaan van de Sun wordt ik er aan
herinnerd dat ik deze keer het bestuursintellect
zou verzorgen. En dat terwijl ik er zelf op
aangedrongen heb om deze bestuursintellect te
schrijven. Tot zover mijn bestuursintellect dus.
Maar als ik dan toch bezig ben kan ik net zo goed
even van de gelegenheid gebruik maken. Over
ongeveer 2 weken na dit schrijven is mijn kans
verkeken, want dan ga ik het bestuur verlaten om
hele andere dingen te doen. Zoals bijvoorbeeld
het nieuwe bestuur op reis sturen door het gehele
land (ik wil ze er toch nog even aan helpen
herinneren). Had je een half jaar geleden nog de
kans een paar knalrode gezichten tegen te
komen en een half jaar daarvoor knal rood haar,
vrijdag de 30e maart wordt het uitkijkengeblazen
waarmee het nieuwe bestuur zich deze keer zal
onderscheiden. Het bestuitje, live te volgen
ergens in nederland!

Lieve Sunny

Lieve Sunny,
Ik studeer nu al ruim 4,5 jaar Elektrotechniek
aan de UT. Ik heb al aan verscheidene practica
deelgenomen en ben tevens student-assistent
geweest; Mina, Elbas, Fysische meetsystemen,
enz. enz. Ik ben zelfs student-assistent geweest.
Hierbij heb ik nooit fouten gemaakt bij het
aflezen van de verschillende apparaten; de multimeter, de functiegenerator, de oscilloscoop, de
deltavoeding...
Ik woon al deze tijd al op kamers, maar heb me
nooit zo bemoeid met praktische zaken in huis.
Nu werd ik laatst door Essent gewezen op het feit
dat ik in korte tijd 41000 kuub water verbruikt
had, dit leek hun wat veel. Ik had zelf eerst geen
idee hoe dit mogelijk was (ik heb m'n plantages
nl weggedaan en een zwembad heb ik niet). Toen
wees een oplettend persoon mij erop dat ik wel
eens de gasmeterstand doorgegeven kon hebben
ipv de watermeterstand. Nu bleek dit inderdaad
het geval te zijn.
Hoe kan ik nu weten welke meter wat aangeeft?
Bij mijn practica gebruik ik altijd de APH, maar
ik heb daar geen gas- en watermeter in kunnen
vinden. Is er misschien al een nieuwe druk
beschikbaar?

50 ml. sojasaus, Japanse
25 ml. mirin
15 gr. suiker
25 ml. saké
Benodigde materialen: saté-stokjes (per persoon
2), een pan en een plaatgrill of braadpan.
Voeg de ingrediënten voor de marinade (sojasaus,
mirin, suiker en sake) in een pan en laat het
geheel 10 minuten zachtjes koken. Laat de
marinade afkoelen en voeg de kipblokjes toe.
Laat de kipfilet een half uur marineren.
Was de lente-uitjes goed en snijd ze in stukjes
van 2 centimeter. Haal de kip uit de marinade,
maar bewaar de marinade wel. Steek de kip en
lente-uitjes om en om aan de saté-stokjes. Verhit
op een grillplaat of in een bakpan een beetje olie,
grill of bak de stokjes ongeveer 4 minuten aan
beide kanten. Verwarm de marinade, schep een
beetje over de stokjes heen en bestrooien met
geroosterde sesamzaadjes.

SUN TIP

Beste John,

Iedereen heeft het wel eens, je gaat een avondje
stappen en weet niet meer waar je eindigt. Tip
van de sun van deze tweek, koop een PDA met
GPS, en houd een log bij van je daden. Met een
webcam erbij zie je ook nog wie toch ook alweer
die agressieve tukker was.

Het gaat hier om een bekend probleem, waar
eigenlijk maar één echte oplossing voor
te vinden is. Wat je het beste kunt doen is ervoor
zorgen dat de meterstanden altijd gelijk lopen!
Dit is gemakkelijk te realiseren door telkens als je
de waterkraan opendraait ook de gaskraan open
te zetten en vise versa natuurlijk. Nu moet je
alleen nog even zorgen dat de meters gelijk
komen te staan. Hierbij komt het overzicht van
Essent handig van pas. Je laat gewoon precies
die 41000 kuub water wegstromen en dan staan
ze weer precies gelijk! Mocht je dan niet weten
hoe je met het waterballet moet omgaan kan ik
je aanraden contact op te nemen met het
huidige bestuur, zij hebben een goede ervaring
opgebouwd in het verspillen van water.

Wist je dat... de voorzitter van de AGEL ermee
ophoudt. Dat hij denk dat hij meer aan zijn studie
moet doen. Dat hij daarom geen tijd meer heeft
om voorzitter te zijn. En wist je dat... de nieuwe
voorzitter van de AGEL al bekend is. Dat Roland
Masselink deze taak op zich heeft genomen. Dat
hij al een jaar in de faculteit sraad bezig is en nu
ook nog de AGEL gaat leiden. Dat hem dat veel
tijd gaat kosten maar dat hij dat nu nog niet
inziet. Dat deze voorzitter-wissel op het
jaarlijkse AGEL uitje gevierd gaat worden. Dat
de AGEL naar Miracle planet gaat om te eten en
te bowlen. En wist je dat...jij hierbij ook aanwezig
had kunnen zijn.

[

John Doe

Agel Nieuws

Succes!

SunnyRecept
Yakitori (japanse kipsaté)
450 gr. kipfilet, in blokjes
1 bos lente-uitje
Sesamzaad, geroosterd
Zonnebloemolie
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Wist je dat
De SUN de posten van de Scala casinoavond
een mooi voorbeeld van flexibiliteit vindt.
Er meer mensen zich moeten inschrijven
voor de casinoavond
De SUN een steeds kleiner font begint te
gebruiken.
Dit niet overeenkomt met de gemiddelde
leeftijd van de SUNmembers.
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