Redactioneel

Puuzel

Van de Tapper

Halloooooo! Om problemen te voorkomen:
iedereen die dit leest met beide handen aan de
SUN: fix eerst eens een gele rakker, de SUN is
niet voor niets in A4-formaat op papier
uitgebracht. Als Sunny niet wilde dat je een
consumptie gebruikte, terwijl je dit las, dan
zorgde hij wel voor een afdruk op baksteen!

Je bent gevangen in de kamer van Arago. De
lokale feutmans stelt je voor te kiezen uit
negen deuren. Achter één deur staat een BSKster. Als je die deur kiest, dan ben je vrij en
mag je met haar samenwonen. Als je een
andere deur kiest, dan word je opgegeten door
de SU of is de kamer leeg. Om je niet aan het
lot over te laten, geeft de feutmans je enkele
aanwijzingen. Als je logisch nadenkt, dan weet
je achter welke deur de BSK-ster staat. De
Feutmans geeft je de volgende aanwijzingen:

Het werk van tapper wordt vaak onderschat;
het hosties maken (eenmaal in de tweek) des te
meer. Hieronder is een korte beschrijving te
vinden van de herkomst van de ingrediënten
en de methode om een goede hosti te maken.
Denk hier nog eens aan bij het bestellen van
deze delicatesse!

... ahhhhh... hmmm...

Goedzo, deze tweek weer diverse stukjes in de
SUN. Een tapper spreekt, een sun-member
vertrekt, de agenda is goed gevuld (net als uw
glas), en voor de minder sociale drinkers is er
een fijne puuzel! veel plezier, tot volgende
tweek!

Afscheid
Wanneer ik om mee heen kijk zie ik ze steeds
vaker: oud-bestuursleden en -actievelingen die
worstelen met de vergankelijkheid van de
studiefinanciering. Dit uit zich in de houding
om zoveel mogelijk activisme af te stoten, ten
einde de studie toch nog binnen een redelijke
en afzienbare tijd af te kunnen ronden. Ik heb
me mee laten sleuren door deze mensen en
derhalve is dit de laatste reguliere SUN
waaraan ik meeschrijf. Het voelt namelijk best
wel vreemd om temidden van doegroepkinden
van je eigen doegroepkinderen hun
doegroepkinderen colleges te volgen..
haraldp

P.S. Bij borrels heb ik hier minder moeite mee
hoor, dus bestel nog een biertje!

Agenda
8 oktober
19 oktober
20 oktober
29 oktober
1 november
5 november
9 november

VriMiBo
Wissel ALV
Constitutieborrel
VriMiBo
Shouraizou vertrek
VriMiBo
Excursie ASML

1. het teken op de deur van de kamer waarin
de vrouw zich bevindt is waar
2. de tekens op de deuren van de kamers
waarin tijgers zitten zijn onwaar
3. de tekens op de deuren van de lege kamers
zijn waar of onwaar
Dit zijn de tekens:
KAMER 1:
De BSK-ster bevindt zich in een kamer met
een oneven nummer
KAMER 2:
Deze kamer is leeg
KAMER 3:
Teken 5 is waar of teken 7 is onwaar
KAMER 4:
Teken 1 is onwaar
KAMER 5:
Teken 2 is waar of teken 4 is waar
KAMER 6:
Teken 3 is onwaar
KAMER 7:
De BSK-ster is niet in kamer 1
KAMER 8:
In deze kamer bevindt zich de SU en kamer 9
is leeg
KAMER 9:
In deze kamer bevindt zich de SU en teken 6 is
onwaar

Je denkt even na, maar komt erachter dat het
niet mogelijk is om af te leiden achter welke
deur de BSK-ster staat. Je vraagt de feutmans
of kamer 8 leeg is of niet. Hij geeft je
antwoordt, en je bent in staat te redeneren
achter welke deur de BSK-ster staat. Waar
staat ze?

Voor de eerste goede oplossing is een meter
bier beschikbaar!

Ingrediënten:
- brood: zelf gebakken om 6:00 's ochtends
(zelfde dag);
- ham: zelf gesneden ten tijde van het
opkomen van de zon;
- kaas: de week ervoor gemaakt op een
boerderij te Saasveld ;
- ananas: eigenhandig geplukt op Robinson
Eiland.
Methode:
- Verwarm de broodrooster;
- Plaats een plak ham, een plak kaas en een
eenheid ananas tussen twee boterhammen;
- Herhaal de vorige stap ten einde een tweede
kandidaat-hosti te verkrijgen;
- Plaats de twee kandidaat-hosties in de
broodrooster en schakel het apparaat aan met
een schaar of vork;
- Herhaal de vorige stap om de delicatesse ook
nog eens bruin-krokant te krijgen;
- Verwijder de twee hosties voordat er een
aanfikt (meestal de linker);
- Verpats de hosties voor een bedrag van 5
euro per stuk. Wanneer dit niet lukt is 50
eurocent ook goed;
- Herhaal de gehele methode tot alle
ingredienten op zijn, of al aanwezige magen
gevuld.

Eet smakelijk!

Lieve sunny
Ik schrijf altijd korte stukje in de SUN.
Liefs, een SUN-member

Lieve SUN-member,
Ik begrijp je probleem.
Liefs, Sunny
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