Redactioneel
Wat een weer weer, zei m'n moeder toen ze
aan de was was. Tsja... moeders aan de was.
Kijk eens om je heen en zie hoeveel borrelaars
op hete kolen zitten: ze gaan straks weer op
weg met een tas vol was. Foute boel denkt
sunny. Als het de bedoeling was dat moeders
de was deden, dan zou de IB-groep m'n
moeder een OV moeten geven, in plaats van
mij. Ik was zelf wel, met dit weer heeft
kleding toch al zo weinig om het lijf. Die korte
broek was ik zelf wel. Maar niet meer
vandaag. Vandaag ben ik drukdrukdruk:
VriMiBo! Proost!

Van de Receptie
oooooooooooooh, wat is het heerlijk weer
buiten... en wat is het ontzettend jammer dat ik
de hele dag binnen moet zitten! Vanochtend
alweer vroeg eruit om om 9 uur te kunnen
gaan createchen (kom morgen allemaal om
13:00 naar de agora waar de wedstrijd plaats
zal vinden). Nu moet ik achter de receptie
zitten, dan ga ik een heerlijke avondmaaltijd
naar binnen werken om daarna weer te mogen
gaan createchen...

Lieve Sunny
Al sinds het begin van de lente heb ik de
zomer in m'n kop en de korte broeken uit de
kast. Maar nu zie ik steeds meer mensen in een
korte broek rondlopen! Wat is er opeens
veranderd dat dat zomaar kon gebeuren?
Misschien een modeverschijnsel?
Een verwarde zomergast.

Sunny Says

Lieve Zomergast,

One of the keys to happiness is a bad memory.

Dependance Engeland
Het was een roerige week hier in Engeland.
Het begon maandag met de mededeling van
The Sun. Er is een of ander blaadje hier in
Engeland dat dezelfde naam voert als ons
tweeklijkse drukwerk. Hoewel ik moet zeggen
dat menig lezer van onze Sun page 3 van The
Sun wel weet te waarderen. Maar The Sun
kopte dat wij (belastingbetalers in Engeland,
ben ik er helaas ook een van) per jaar £31.000
betalen aan een gezin met 3 tiener moeders
(bevallen 12, 14 en 16 jarige leeftijd) en het
mooie van het verhaal is dat de moeder van de
drie zusters zichzelf absoluut niet schuldig
acht aan het geheel en de schuld volledig in de
schoenen van de school schuift. Dinsdag
kwam de Engelse Pub Association met de
mededeling dat Happy Hour afgeschaft wordt.
Ook de woensdag begon voor de meeste
Engelsen niet echt geweldig. Liverpool stond
in de rust met 3-0 achter in de Champions
League finale. Gelukkig draaide de sfeer in de
Pub snel om en ontplofte de de kroeg toen
Dudek de laatste strafschop tegen wist te
houden. Het resultaat is uiteraard gevierd in de
lokale nachtclub die gevuld was met de zusters
uit het ziekenhuis die die woensdag hun
maandsalaris hadden ontvangen en deze
meteen weer gingen uitgeven. Met als gevolg
dat gister een wat rustige dag was. En naar ik
begrepen heb was het ook rustig op de
Twentse snelwegen omdat de Duitsers deze
wisten te blokkeren. Des te meer reden om
vandaag van de vrijdag te genieten met een
biertje in de Tombe (of buiten op het terras).

Puzzel
Gebruik makend van slechts twee 2-en en elke
combinatie van wiskundige symbolen en
functies is het mogelijk om tot 5 te komen? Zo
ja hoe?

Recept van de Tweek
Chicken Masala
Ingredients
1 kg Kip
4 eetlepels Yoghurt
1 theelepel koenjit
1 fijngehakte ui
1 theelepel gember poeder
1 theelepel knoflook poeder
2 theelepels chili poeder
2 theelepels koriander poeder
4 eetlepels olie
Zout (naar smaak)
Bereiding
Snij de kip in stukken en marineer deze voor
een uur in de yoghurt en wat zout. Verwarm
de olie en voeg de koenjit en ui toe, bak tot het
mengsel bruin van kleur wordt. Meng daarna
de gember en de knoflook poeder met een
eetlepel water en voeg het toe aan het mengsel
in de pan. Meng daarna de chili en de
koriander met vier eetlepels water en voeg dit
toe aan het mengsel. Blijf het mengsel roeren
tot de olie er helder uit komt. Voeg nu de kip
toe en voldoende water voor een goede saus.
Dek de pan af en kook het tot de kip gaar is.
Serveer met rijst.
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Er zijn types die er vroeg bij zijn, er zijn types
die eind september nog in ski-pak lopen. De
rest is massa-konijn. Bepaal voor jezelf waar
je bij wilt horen. Alle dress-codes hebben
voordelen en nadelen: Als je vroeg uit de
Tombe naar huis gaat is het fijn om een lange
broek te dragen, want om 4:00 kan het best
frisjes zijn... echter, als je na afloop wat helpt
schoonmaken, is het fijner om een korte broek
te dragen, omdat je broekspijpen dan niet nat
kunnen worden.
Geniet van de zomer! Liefs,
Sunny

van de Tappers
De zomer is weer in Enschede neergestreken,
dus wie kan er een beter moment verzinnen
om ergens 3 meter onder de grond een biertje
te drinken! Zo'n zonnig terrasje in het centrum
is leuk en aardig, maar je biertje wordt er
alleen maar sneller warm van en het zijn toch
de mensen die de gezelligheid maken. Deze
week geen gestoorde engelsen meer aan de bar
maar wel de "Usual suspects" (Ik zou ze
verslaafden noemen, maarja het blijven
klanten). Met andere woorden weer veel
gezelligheid in de Tombe. Proost!
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