Redactioneel

Puuzel

Een goede middag,

Vorige week kocht ik een rare papegaai. Maar die
domme vogel herhaalt niets van wat ik zeg. Meestal
antwoord het helemaal niet, maar ik bemerkte wel de
volgende feiten:

Het wordt weer tijd voor een nieuwe ijstijd! Als we
de "classified" verslagen van het Pentagon mogen
geloven, dan is het niet meer nodig om over de file
problemen te praten. Wat nou 60 km file op de A1.
Dan boeit die landing van dat lullige apparaatje op
een komeet aan de andere kant van de zon niet. Hoe
denken ze trouwens ooit te kunnen landen als het
opstijgen al niet eens lukt. Dan maakt het niet meer
uit hoeveel punten je verliest als je te hard rijdt. Dan
is het niet meer nodig om te discussieren of een
militair in een oorlogsgebied in geval van nood wel
terug mag schieten. Als we dat rapport mogen
geloven, dan is de temperatuur in Europa binnenkort
5 graden gedaald en komen de ijsschotsen voorbij
Portugal. Dan is er voedseltekort en dan ... "history
shows that whenever humans have faced a choice
between starving or raiding, they raid. Imagine
Eastern European countries, struggling to feed their
populations, invading Russia ..." "As abrupt climate
change hits home, warfare may again come to define
human life." Imagine, Yea, het is slechts een "als
dan" verhaal, maar toch. Dat Kyoto gebeuren meer
dan tien jaar terug, is daar eigenlijk wat mee
gebeurd. Toch wel een beetje jammer. Ach ja, voor
nu maakt het natuurlijk niet uit, als het bier maar
koud is.

Aldi van de tweek
Ballonnenassortiment
• diverse soorten
• afhankelijk van de soort
20 of 50 stuks
• o.a. Happy Birthday ballonnen
en metallic ballonnen
per stuk E 1.15
(vanaf 3 maart)

Regel 1: Wanneer ik een zin start EN eindig met het
woord Lorre' herhaalt de papegaai de hele zin
behalve het eerste en laatste woord.
Regel 2: Als ik het woord 'Zeg' aan het begin van
een zin zet, zet de papegaai het woord 'Lorre' voor
het antwoord dat het gaf op de originele zin.
Regel 3: Als ik het woord 'herhaal' aan het begin van
een zin zet herhaalt de papegaai het antwoord dat het
gaf op de originele zin.
Regel 4: Als ik het woord 'Draai' aan het begin van
een zin zet, draait de papegaai het antwoord, dat het
gaf op de originele zin, om.
Regel 5: De papegaai antwoord op geen enkele zin
die niet voldoet aan de beschreven regels.
Vragen:
1. Kent iemand een zin waarop de papegaai met
dezelfde zin antwoord?
2. Welke zin wordt helemaal door de papegaai
omgekeerd?
(uiteraard is er voor degene die als eerste het goede
antwoord weet een meter bier te verdienen in de
Tombe!)

Lieve Sunny
Ik heb moeite met kiezen. Dat is eigenlijk mijn hele
leven al zo en ik dacht eindelijk een beetje over die
angst heen te zijn, maar toch weet ik nu weer niet
wat ik moet doen. Ik ben namelijk als oudbestuurslid van Scintilla al tijden gewend om mee te
doen aan activiteiten en natuurlijk frequent bezoeker
van de wekelijkse Vrimibo's. Ook deze week dacht
ik mijn vrijdagmiddag helemaal rond te hebben,
maar nu wordt ineens van mij verwacht dat ik naast
mijn aanwezigheid in de Tombe met andere oudbestuursleden ga eten in de stad. Nu kan dat heus
wel eens een keertje gebeuren. Maar wat nu
aanstaande dinsdag? De Borrel commissie gaat
Noaber pils tappen in de Tombe... heb ik eindelijk de
kans om dat bier te proeven, heeft de lezingen
commissie samen met abacus en interactief een
lezingen middag georganiseerd met gratis bier na
afloop. En dat op de eerste dinsdag van de maand!!!
Wat moet ik nu doen??? Ik wordt hier nogal
wanhopig van!!!
D. Esperaat

Je weet wat je te doen staan, als kenner van de
structuur van de vereniging en de faculteit wordt het
nu eindelijk tijd dat je je gaat bemoeien met zaken
die je wel degelijk aangaan. Schop daarom het
bestuur dat zij niet weer meerdere activiteiten
tegelijk (laten) organiseren, waar zijn die lui
eigenlijk voor? Misschien toch eens tijd voor een
EWI studievereniging! Schop de Borrel dat ze je niet
eerder hebben laten weten dat ze Noaber gingen
tappen. Laat de Borrel jouw afspraak maar afzeggen,
je hebt er genoeg van. Geen gezeik meer...
Liefs Sunny.

Recept van de tweek
Met dit koude weer nog maar eens een lekker
winters recept, dit maal helemaal in het kader van de
integratie: zuurkoolschotel met een allochtoon tintje!
Ingrediënten: 150 gram gewone zuurkool * 1
eetlepel rozijnen * appelsap * 1/2 appel * 100 gram
mager lamsgehakt * zout * peper * shoarmakruiden
* 1/4 pakje aardappelpuree * magere melk
Bereiding: De zuurkool 10 minuten koken in water
met een scheutje appelsap, op het laatst de rozijnen
en gesnipperde appel toevoegen en de zuurkool in
een ovenvaste schotel leggen.
Het gehakt op smaak maken met zout, peper en
shoarmakruiden, in een anti-aanbak koekenpan bruin
en los bakken en midden op de zuurkool scheppen.
De aardappelpuree volgens voorschrift bereiden met
magere melk en water, in een spuitzak scheppen en
rond het gehakt opspuiten. De schotel in een warme
oven van 175 gr.C. in 20 minuten iets laten kleuren.
Eet smakelijk!

Agenda
27

feb

Vrimibo

2

maart

EWI cafe

2

maart

Noaberborrel

4

maart

Pauze ALV

12

maart

Vrimibo

29

maart

Wissel-ALV

30

maart

constitutieborrel

Wistjedatje
- De SUN-redactie altijd open staat voor ingezonden
meningen, wistjedatjes, etc.
- Deze regel hierboven eigenlijk toch nutteloos is
aangezien er afgelopen jaar toch niks bruikbaars is
binnengekomen op sunmembers@scintilla...

Beste Vir,
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