redactioneel
Pfff... het is weer zover, tijd om tussen het
stagelopen door een internationaal tintje te
geven aan de tweekelijkse SUN. Helaas voor
de lezer heb ik zo'n typisch inspiratieloos
vrijdag-gevoel en was het misschien maar
beter geweest als het weekend al bezig was...
Het nieuws ziet er vandaag ook al uit of het al
weekend is: klots-sateliet
FLEVO gaat
vandaag de ruimte in, de Russen schieten
slakken de ruimte in, botsing van treinen
zonder gewonden, strippenkaart verdwijnt uit
tabakswinkel... Ook hier in Duitsland
opzienbarend nieuws in de ochtendkrant:
vrouwen hebben 's morgens meer tijd nodig
voor hun ochtendrituelen dan mannen en 69%
van de vrouwen (tegen 56% van de mannen)
gaat zonder ontbijt naar hun werk!
Als ik dat allemaal zo lees zou ik alle lezers
maar aanraden om je maar even niet meer te
interesseren in de rest van de wereld en je
terug te trekken in de kelder van EL/tn om het
weekend goed te beginnen met een gezellige
VriMiBo!

de Tombe.
- MatthijsK heeft niet de Grolsch besteld en
gaat niet naar het toilet.

Waar is degene die de Grolsch besteld heeft?

recept van de tweek
Kip met cashewnoten(voor 2 personen)
Ingrediënten:
1 eetlepel Chinese sojasaus , zout, 2 eetlepels
maïzena , 1 eetlepel sherry , 200 g kipfilet, in
reepjes , 125 g witte rijst , 3 eetlepels
zonnebloemolie , 1 groene paprika , 2 stengels
bleekselderij , 1 eetlepel fijngehakte prei , 1
teentje knoflook, geperst , 1 theelepel djahé
(gemberpoeder) , 75 g cashewnoten
Bereiding:
Roer de sojasaus, maizena en sherry door
elkaar
Leg de reepjes kipfilet 15 minuten in deze
sojamarinade

puzzel

Snijd de paprika en bleekselderij in stukjes

Een borrelmember heeft zojuist voor 3
bezoekers drankjes ingeschonken: een gewone
Grolsch, een Herfstbok en een rode wijn. Na
het opnemen van de bestelling zijn er echter
een paar bitjes omgevallen in de hersenpan,
zodat hij nu niet weet wie wat had besteld. Hij
vraagt aan de andere tapper wie wat besteld
had, maar die geeft informatie die nogal
verwarrend en beknopt is:

Kook de rijst volgens de
gebruiksaanwijzing op het pak

Er is sprake van 3 borrelaars:
- LeonH
- MatthijsK
- KeesV
En ze zijn (wederom in willekeurige volgorde)
op dit moment op de volgende plaatsen:
- Tombe
- SK
- Toilet
De enige andere informatie waarover de
borrelmember beschikt is de volgende:
- LeonH zit niet in de Sk en ook niet op het
toilet.
- Degene die de Herfstbok heeft besteld zit in

algemene

lieve sunny
Lieve Sunny,

Ik ben een nerd. Ik zit de hele dag in de SK te
programmeren aan rare dingen. Het probleem
is alleen dat ik vaak niet zo goed weet hoe het
werkt en andere mensen daar over lastig moet
vallen. Dit valt mij zwaar. Heel zwaar. En
mijn multitool helpt ook al niet. Ik kan altijd
alles met mijn multitool. Van bier open maken
tot fietswielen vast schroeven, alles. Lieve
Sunny, wat moet ik doen?
Een nerd met een multitool.

Lieve nerd,
Allereerst: het geeft niets. Al doende leert
men, met vallen en opstaan. En je werk is erg
nuttig, niet alleen voor jezelf maar ook voor je
omgeving. Hoe het precies nuttig is laat ik in
het midden, ik heb niet zo'n verstand van
programmeren enzo.
Ik zou willen zeggen: doe je ding, en neem er
nog een!
Liefs,
Sunny

Verhit in een wok of braadpan 1 eetlepel olie
en bak hierin de paprika, bleekselderij, prei,
knoflook en djahé‚ op hoog vuur ca. 1 minuut
onder voortdurend omscheppen (roerbakken)

agenda

Schep de groenten uit de pan

14 feb VALENTIJN

Verhit 2 eetlepels olie in de wok of braadpan
en bak hierin de reepjes kip op een hoog vuur
al omscheppend tot ze gaar zijn

23 feb Lezing Technolution: Programmable
Logic

Agenda

1 mrt Après Ski Borrel
Bestrooi de kip met iets zout en peper en voeg
de groenten en de cashewnoten toe

2 mrt Lunchlezing Accenture

Laat het gerecht onder regelmatig omscheppen
goed warm worden

vandetappers

Serveer de rijst er apart bij

Grote drukte deze week in de Tombe, in
iedergeval achter de tap. Twee nieuwe tappers
die niet kunnen wachten om hun tapkunsten op
de proef te laten worden gesteld door de lokale
borrelbevolking, Gart en Quinten staan dus
voor jullie klaar!
Mochten ze het echt niet aankunnen zijn er
hopelijk nog een semi-nuchtere "ervaren"
Matthijs en Leon om de boel te redden, maar
dat is vast niet nodig! Vanuit de Tombe
proosten wij!
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