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Redactioneel
Iedereen heeft het wel meegekregen, de
vreselijke gebeurtenissen in Amerika. Heel
Europa is 3 minuten stil geweest. Op zich
helemaal niet verkeerd. Maar ik moet zeggen,
dat ik het niet helemaal in proportie vind staan
met de andere gebeurtenissen in de wereld.
Afgelopen dodenherdenking (4 mei ter
herinnering) zat ik in de trein welke dus midden
in een weiland tot stilstand kwam. Dit resulteerde
in de geïrriteerde opmerkingen van de doorsnee
Hollander....: “HEEEEuuuuu, wat de godverd... is
dit nu weer? Waarom stoppen we in godsnaam
midden in het weiland?” Ik bedoel maar... En nu
is iedereen 3 minuten stil. De nationale
vlagverkoop is vertienvoudigd, dat snap je toch
niet! Ben benieuwd of we zo meteen ook drie
minuten stil staan bij al die onschuldige Afghanen
die omkomen bij de wraakacties van Bush!
Gelukkig kunnen wij ons nu weer professioneel
moed indrinken op de Dies borrel van Scintilla en
alle problemen op deze wereld even vergeten.
Proost!

toe en roer dit samen met de ui rul. Voeg
eventueel naar smaak peper toe. Voeg de
champignons in plakjes toe en roerbak het tot de
champignons er goed gaar uit zien. Op dat
moment de pesto toevoegen en het geheel nog
even laten opstaan. Giet de tortellini af en voeg
de inhoud van beide pannen bij elkaar. Eet
smakelijk.
Variatie tip: voeg ook blokjes kaas toe, wanneer
beide pannen samen gevoegd worden.

Kleine mannetjes en stokjes....

De Vraag: Hoe ver staan de masten uit elkaar?

China is een land waar iedereen wel een soort
beeld van heeft: kleine mannetjes met spleetogen
die allemaal op elkaar lijken. Iedereen eet rijst uit
kommetjes met stokjes en de westerse
beschaving wordt slecht gevonden, want dat is
wat de partij hen verteld..... Het is dan wel even
schrikken als je in Beijing aankomt en een stad
aantreft waar 24 uur per dag aan wolkenkrabbers
gebouwd wordt, waar op bijna elke staathoek een
McDonald’s en een Starbucks te vinden is en
waar elke chinees met de nieuwste en kleinste
mobiele telefoon rondloopt. China van vandaag
doet hard z'n best om het westen in te halen, en
met het tempo waar dat nu mee gaat zal dat niet
lang meer duren. Gelukkig schijnt er op het
platteland niet zoveel veranderd te zijn.
Komende zat erdag zal dat het onderwerp van
onderzoek worden en in de volgende SUN kunt u
uiteraard lezen hoe het met het binnenland van
China staat...
Tot die tijd nog een tip voor mensen die hier
ook heen willen: Leer heel goed met stokjes
eten, want dit is een deel van de fabel wat wel
waar is.

Recept

Kim
onze verslaggever in Beijing

Puuzel
Hangende Hoogspanningskabels
Een hoogspanningskabel, met een lengte van 16
meter, hangt tussen twee hoogspanningsmasten
van elk 15 meter hoog. De uiteinden van de
kabel zijn bevestigd aan de toppen van de
masten. Op zijn laagste punt hangt de kabel
zeven
meter
boven
de
grond.

Tortellini pesto (3 a 4 personen)
Benodigdheden: 2 zakjes tortellini, 500 g
champignons, 1 ui, 1 teentje knoflook, een pakje
pesto (bijvoorbeeld Pastapesto van Honig) en ca
200 g gehakt (kan meer of minder naar
smaak),(olijf)olie.
Dit is, met het oog op alle verse eerstejaars, een
heel simpel recept. Zet een pan water op voor de
tortellinie. Kook de tortellini ca 15 (zie
verpakking) minuten. Verhit ondertussen de
(olijf)olie in een pan(wok) en voeg een geperste
knoflookteen toe. Als de knoflook licht bruin
begint te worden, voeg dan de ui (gesnipperd) toe
en fruit deze licht aan. Voeg daarna het gehakt

Het Weer
Aanhoudend
onbestendig
Middagtemperatuur ongeveer 16 graden.
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met zondag 23 september: Boven gemiddelde
kans (60-70 %) op een aanhoude nd wisselvallig
weertype met een temperatuur rond 17 graden.

36e Dies Scintilla
Afgelopen zondag is onze vereniging 36 jaar oud
geworden. Op 9 september 1965 werd de
studievereniging voor elektrotechniek opgericht
en daarmee zijn wij één van de oudste
verenigingen van onze universiteit. Dit feest
laten we niet onopgemerkt voorbij gaan en
daarom zal de vrijdagmiddagborrel van 14
september in het teken van deze dies staan.
Er is gratis bier en gebak. Natuurlijk zijn alle
bewoners van het EL/TN - gebouw uitgenodigd
om dit feest mee te vieren. Kom vrijdag dus naar
de Tombe om een uurtje of
vier.

Lieve Sunny
Ik heb de laatste tijd last van grootheidswaanzin.
Ik loop teksten als "Hulde aan mij" te scanderen
door de SK. Zelf sta ik wel achter deze uitspraak,
maar mijn omgeving vindt het niet zo geweldig.
Hoe kan ik deze mensen overtuigen, dat ik echt
geweldig ben en dat ik dientengevolge gehuldigd
dien te worden.
N3>ln3N 7lM >ll N3 7l39 N38 >ll '3W d73H

Een geweldige actieveling.
Lieve actieveling,
Waar jij last van hebt is een typisch geval van
grootheidswaanzin. De remedie is een beetje
lastig. Die verschilt namelijk van patiënt tot
patiënt. Om te beginnen lijkt een beetje
ongeschoolde dienstverlening op zijn plaats.
Schilder bijvoorbeeld een commissie logo op de
muur in de SK. Mocht dat niet helpen probeer
dan bier uit te delen op de vrimibo totdat je al je
vrienden weer terug hebt. Succes gegarandeerd.
Sunny

Agenda
14 sept
15 sept

Dies VriMiBo - De Tombe
Eestec uitwisseling - Nis (Joegoslavië)

18 sept

Derden dinsdag van september - De
Tombe

19 sept

Lezing ESA/ESTEC - BB6

26 sept

Workshop OC & C - EL/tn T4

Lange termijn, donderdag 20 september tot en
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