Redactioneel
Deze Tweek een redactioneel vanuit Madison (WI).
Omdat ik vanuit deze contreien weinig meekrijg van
buitenlands nieuws, heb ik mij via de verschillende
nieuwswebsites bekendgemaakt met de stand van
zaken in ons kikkerland. Voor de verandering leek
het mij wel aardig om eens niet mijn eigen visie op
het nieuws voor te leggen, maar gebruik te maken
van de 'objectievere' kritiek van de lokale bevolking
hier. Ik deed mijn interview met Mr John Doe, een
bekende lokale pomphouder. Ik heb hem gevraagd
commentaar te geven op de volgende nieuwskoppen:
Fortuyn jaagt Paars stuipen op het lijf "We don't
have that problem around here, since we only vote
for our biggest parties; the Republicans and the
Democrats. It's really easy this way; just vote for the
one that is less bad. You would be stupid trying to
vote for a small party. Your vote would be wasted
like that!" Man vindt voor de tweede keer eerste
Kievitsei "We don't have that around here. Even an
ostrich egg is hard to find in our fields. We do have
the same for deer hunting out here. Back in 72 my
dad shot the first one that year. He almost had been
the first one the next year too, as he hadn't been
disqualified for using a hand grenade." Politie schiet
woeste man neer bij controle "Yeah, too bad, used
to be standard procedure here. Nowadays they will
first send the dog after you. My neighbor had a dog
biting his leg for almost half an hour, then finally the
cops came back after finishing their donuts." Tot
zover het lokale kritiek op het nieuws. Dit was uw
SUN reporter vanuit het winterse Madison. Have a
good one!

Puuzel
Als afsluiting van het P2.2 wordt een fust
aangeboden in de Tombe. Coen en Steven zijn om 3
uur reeds verveeld, een biertje aan het drinken. De
2e-jaars moeten na de presentatie hun zooi nog
opruimen. Om half 4 komen er 28 eerstejaars binnen
na hun werkcollege EL-FUN. De verwachte
opruimsnelheid van een 2e-jaars is 2 uur. Het
drinktempo van de twee assistenten is 16 bpu met
variatie 0. Er staan 2 borrelleden te tappen. Hun
verwachte drinktempo is 8 bpu met een variatie 0.
De eerstejaars vieren hun weekend altijd graag in de
Tombe. Aangezien de borrel geen onderscheid
maakt tussen wel en niet gratis drinkers, drinken ook
zij ongeveer 3 biertjes per uur. Het vermogen van
een fust is 200 bier met een variatie van 20. Om 5
uur kom je binnen. Wat is de kans dat het bier op is
als je beneden bent?

Recept
Asperges (4P), zoals mijn moeder Annie die maakte
24 asperges, 4 hardgekookte eieren, 100 gram
roomboter, 4 eetlepels fijngehakte peterselie, peper
en zout
Bereiding:
Schil de asperges met een dunschiller en kook ze

beetgaar (ongeveer 25 minuten) in lichtjes gezouten
water. Neem ze uit het water en laat ze uitlekken.
Laat de boter smelten en afschuimen en kruid dan
met wat peper en zout. Als er gezouten boter
gebruikt is dan even uitkijken, eventueel enkel peper
gebruiken. Verkruimel de hardgekookte eieren. Leg
nu de uitgelekte asperges op een mooie schaal, strooi
daaroverheen de verkruimelde hardgekookte eieren
(in het midden) en schenk er dan wat gesmolten
boter over. Strooi als laatste de gehakte peterselie
over een gedeelte van de eieren. Serveer de rest van
de boter apart. Lekker met nieuwe (gebakken)
aardappelen.

Sunloos gepraat
Met diepe bedroefdheid nam ik het volgende ter
kennisgeving aan: "De opkomst van Pim F te R lijkt
niet te stuiten. Pim F te R heeft woensdag de
landelijke politici de stuipen op het lijf gejaagd." Dit
is een zeer verontrustend feit. Aan het
professorschap is tegenwoordig geen eer meer te
behalen. Als de slimmere klasse van onze
maatschappij zich nu al gaat misdragen. Ik wil ook
problemen aankaarten zonder oplossingen te hoeven
geven. Ik wil ook tegen schenen aanschoppen,
zonder me te hoeven verantwoorden. Waarom ben ik
niet meteen kortzichtig geworden, dit kost een stuk
minder dan mijn huidige studie.
Een Scintilla lid

Lieve Sunny,
Mijn leven is over, ik kan niks meer, het liefst wil ik
naar een brug lopen, of een trein of een hoog
gebouw... onlangs heb ik een groot verlies geleden
en nu ben ik daar nog steeds niet overheen. Nu kom
ik elke dag in het EL/tn gebouw en wil ik liever naar
boven, naar de bovenste verdieping, en niet naar
beneden. Beneden wachten mijn bestuursgenoten
mij op, en willen mij dan het liefst elk moment aan
mijn tragische verlies herinneren. Alsof ik nog niet
genoeg te lij(ei)den heb. Ik heb het ondertussen wel
gehad. Weet u voor mij een oplossing zodat ik in een
korte tijd vanuit deze zwarte periode het witte licht
weer kan zien?
Een gebroken lid.
Best bestuurslid,
Gecondoleerd met je verlies. Je zult inderdaad een
zware periode tegemoet gaan. Deze donkere dagen
zullen je overspoelen met zwaarmoedige gedachten
waardoor de geneugten des levens niet langer meer
binnen jouw handbereik zijn. Terwijl handbereik het
enige is waar je het voorlopig mee zult moeten doen.
Bij iedere vrouw die je tegenkomt zullen je
gedachten weer bij haar zijn en je doen beseffen dat
je gefaald hebt op het liefdesgebied. Je zult denken
"gaat het nog goed komen". Nee, zul je denken. Ik
denk dat ook. Je bent in deze periode nog steeds
duidelijk bedroefd en onder de invloed van
bijvoorbeeld haar "leuke lach". Om uit het slop te
raken zul je je moeten richten op nieuwe vormen. Je
zult nieuwe projecten moeten creeren. Probeer in de
avond vaker naar Canal+ te kijken, en geef je zware

literatuur weer aandacht. Je zult moeten accepteren
dat zij ook haar eigen weg gaat en andere relaties zal
beginnen. Meestal is de directe confrontatie de beste
oplossing. Hierbij wil ik graag een helpende hand
toesteken. Je kunt beginnen met in die hand haar
telefoon nr te leggen.
Liefs Sunny

Onderwijsprijs
De onderwijsprijs voor EL zal dit jaar weer
gehouden worden. De commissie is reeds begonnen
met de organisatie. Dit jaar zal het thema gaan over
de kunst van het doceren. Binnenkort zal de eerste
promotieronde gestart worden en kunnen jullie
stemmen op jullie favoriete docent.

Opsporing verzocht...
Sinds 2 dagen zijn wij hem kwijt. Het is deels onze
eigen schuld maar toch niet minder vervelend. Het
begon allemaal in Rotterdam een paar maanden
geleden. We hadden het kunnen zien aankomen. We
zijn hem nu helaas kwijt. We hopen dat hij bij ons
terug komt voordat de landelijke verkiezingen
beginnen. Verstand, we missen je.

Ouderdomsperikelen
Hebben jullie daar nou geen last van? Het begint al
in de college zalen. Wanneer je als ouderjaars een
eerstejaars college gaat volgen krijg je er last van.
Als je denkt dat dat met de tijd wel overgaat dan heb
je het mooi mis. Twee weken lang zijn wij nu
onderhevig aan kinderlijk gedrag. Enige vorm van
discipline is ver te zoeken. Maakt de een herrie met
een spelletje door de pc speaker, dan zet de ander
wel een bouwvakkersradio neer. Zo eentje die
geplaatst is in een krat met een rooster ervoor. Het
liefst draaien ze alles op maximaal vermogen door
elkaar. Is de ene een berichtje aan het sturen naar een
pc, dan kan de andere dat ook. Het liefst via een loop
naar iedereen. Maar wij als assistenten hebben daar
nu genoeg van en hebben geen zin meer om ons te
gedragen als opvoeders. Bij deze heeft iedereen een
onvoldoende. Een voldoende kan alleen nog gehaald
worden door een lekkere sigaar aan te bieden met
daarbij de welgemeende excuses.

Agenda
13 maart Schieten – Lichtgeraakt
14 maart Excursie Philips – Evoluon
15 maart Vrimibo – Tombe
21 maart Dating borrel – InterActief
22 maart Vrimibo – Tombe
26 maart ALV
5 april Droomvlucht - Twentse Ros

Spreuk van de Tweuk
Wie een ander schopt, heeft maar 1 been om op te
staan.
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