Redactioneel

Lieve Sunny

Dames en heeren, neemt u plaats in de Tombe,
laat u zicht verschaffen van een consumptie.
De VriMiBo is! De SUN is! Het weekend is!

Het begint helemaal te draaien, overal zie ik
cijfers en balansen. Ik word helemaal n-eurotisch!! Ik zit nu al een paar dagen in de kelder
in zo'n warm en benauwd hok, naar een laptop
te staren samen met een paar andere mensen
die hiervoor gestrikt zijn. Ik ben hier mee
begonnen om mijn boeken te ontwijken, maar
nu zit ik er alsnog middenin! Ik zie overal
fouten of ligt dat aan mij? En zo meteen begint
de VriMiBo en nu twijfel ik hoe ik het best
mijn biertje kan betalen! Moet dit nu op Ofi of
op Debi? En waar moet ik dat onder boeken?!
Is dat nu ontspanning of is dit mijn microbreak
en hoort dit bij activisme?! Lieve Sunny help
mij!! Zo meteen kan ik niet eens meer
genieten van dat heerlijk heldere Grolsch!!

Onder het genot van een consumptie start u
een discours. Met uw collegae expliciteert u de
afgelopen week, die waarschijnlijk een
circadiaans studieritme heeft vertoond. u toont
uw kinnesinne van een recent tentamen, of de
voldoende voor een vak, welk cijfer u gratuit
acht. Ook het nieuws van de week wordt wuft
besproken.
Het
nieuw
van
een
supermarktconcern met plofpaling. Alle
vormen van anomalie bespreekt u met uw
mede-ELers: parafilie of de obstinate
beweringen van Al-Qaeda in Spanje...
Nieuwe gesprekstof wordt gevormd door deze
SUN, die zowaar een morali van de verhali
bevat: "www.krIQ.nl kan de leesbaarheid van
teksten ernstige schade toebrengen"

Uitgerekend KCC lid!

groetjes, Sunny

Twee keer per jaar vindt er een afrekening in
het financiele circuit plaats. Deze keer ben jij
hier het slachtoffer van! Uiteindelijk zal het
allemaal wel weer goed komen en anders
plannen we toch nog een ALV (alsof het niks
kost!). Maar jou bierprobleem is natuurlijk een
ander verhaal. Misschien kun je de manier van
betalen het best overlaten aan de mensen aan
de andere kant van de bar. Zij hebben hier al
jaren ervaring mee en zullen dit natuurlijk
goed afhandelen. Verder ken je het effect van
bier? Dit kun je niet beschouwen als
micropauze, na dat bier zie je de cijfertje pas
echt draaien!

Puuzel
Er zijn twee gehele getallen E en T.
1<>E, 1<>T, E+T<100.
Er zijn twee EL'ers, genaamd S en V. S krijgt
het product van de twee getallen. V krijgt de
som van de twee getallen. Geen van beiden
weet vooraf welke getallen E en T waren. Als
de twee studenten bij elkaar komen, vangt
Sunny het volgende gesprek op:
S: Ik heb geen idee wat jouw som is, V.
V: dat wist ik al, S.
S: Ah! Nu weet ik wat jouw som is.
V: Ow, maar dan weet ik wat jouw product is!
Uiteraard kunt u de getallen E en T
achterhalen.

Bereiding:
Pel en snipper de ui, doe hetzelfde met de
knoflook. De hamlappen in blokjes snijden en
braden met de gesnipperde ui en knoflook.
Tomatenpuree, ketjap (naar smaak), sambal,
Was en snijd de paprika's in stukjes en bak het
even aan. Daarna alleen het sap van de
perziken (houdt een half mokje over voor het
binden met de maïzena) en wat water naar
smaak erbij doen. Op smaak brengen met zout
en peper. Dan alles overbrengen in een
rohmertöpf of een ovenschaal met deksel.
Vanuit een koude oven ± 1.15 uur op 200°C
verwarmen. Daarna het gerecht binden met de
maïzena: Het halve mokje perziksap
aanlengen met de maïzena en toevoegen.
Daarna de perziken toevoegen. Laat de
perziken nog even warm worden en lekker in
de pilav trekken. Dit gerecht wordt veelal
geserveerd met rijst en salade.
Eet smakelijk!!

Lieve Calculator,

Agenda
16 maart - Klaverjasavond
26 maart - Eerstejaars Excursie
29 maart - Wissel-ALV
30 maart - Constitutieborrel
1 april - Begin Bestuitje
6 april - LAMmetjesborrel
24 april - Bata444-race
?? april - Einde bestuitje!

Kortom "reken" maar op Sunny.

Wistjedatje

Recept van de tweek

- Bayan heel goed overweg kan met plastic
gereedschap?

In de Spaanse sferen hebben wij het volgende
recept:
Ingrediënten:
500 g varkens hamlappen
25 g boter (-room)
1 gele paprika
1 rode paprika
2 eetlepels ketjap (manis)
1 theelepel sambal
2 eetlepels maïzena
2 teentje knoflook
11 blik perziken
1 blik tomatenpuree
1 ui
peper en zout naar smaak

- Bayan daarnaast ook nog heeft leren
klaverjassen?
- Zij samen met Michel meedoet met de
klaverjasavond van de SCALA?
- Jorrit niet gaat borrelen!
- De SUN nog steeds niet genoeg kopij binnen
krijgt?
- Het bestuitje zwaar wordt?
- De borrel getapt wordt door Ouwe Lullen!
- Dit de borrel van prof.dr.ir. A.J.Mouthaan is?
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