Redactioneel
Al de tweede SUN in één week.
Wat wil je nu nog meer?
Hittegolf? Geen probleem is
onderweg,
de
'SUN'
zorgt
ervoor.
Er
is
wel
een
bijkomend
nadeel,
de
tentamenweken
(voor
de
ouderejaars dat is) komen er
weer aan. De timing is dus
nog niet helemaal OK. Maar
goed, het 3 uur lang pennen
in de Spiegel of Waaier duurt
nog eventjes, dus we kunnen
nog even losgaan voor die
tijd. Excuses hoef je niet te
zoeken,
we
hebbben
de
beruchte
datum
tenslotte
overleeft en de Borrel is dit
keer vervangen door de mensen
van TST. Bovendien zul je
lang genoeg bezig zijn met
traplopen op de Puuzel en
levert Sunny dit keer ook
meer vragen dan antwoorden
op. Laat die Toga mensen dus
gerust de bloemetjes binnen
zetten en neem er nog eentje!
Op de hittegolf! ... en de
SUN natuurlijk.

grapefruit
door
het
limoensap. Was of schil de
appel, verwijder het klokhuis
en snijd in kleine partjes,
boven de kom. Pel de banaan
en snijdt deze in plakjes.
Schep alles door elkaar en
serveer
direct.
Eventueel
serveren
met
(toefjes
uitgelekte) magere yoghurt of
-kwark.
Erg
lekker
met
gebakken
aardap-peltjes
en
een stukje vlees.

Beste EL'r,

Om bij de voordeur van het
huis van de professor te
komen moet je eerst een trap
van twintig treden oplopen.
De professor vindt de trap
maar saai en besluit om de
trap te gaan verven. Hij
haalt twee kleuren verf op,
groen en geel.

Het
is
duidelijk
dat
de
hittegolf
bij
jou
al
toegeslagen heeft. Met andere
woorden je hebt verkoeling
nodig, gelukkig ben je dan op
de juiste plek. Dus schuif
aan en bestel er ... ach je
kent het standaard antwoord
nu inmiddels al wel, toch?

De “Hittegolf”
Nu het WeeKaa begint, wordt
het weer tijd om een oude
quote uit de kast te halen:
“Elk
voordeel
heb
zijn
nadeel”. Dit is ook het geval
bij
een
hittegolf.
Het
bijzonder grote edoch kleine
voordeel zijn de minirokjes.

13 jun Scala's kart
competitie
14 jun Cantus Scintillae
21 jun Eind-P event
23 jun VriMiBo
28 jun OPEL Uitreiking
5 sep Na-Vakantie Borrel
21 sep Grolsch Trip

Fruitsalade met karwij
Benodigdheden:
1
stuk
grapefruit, 1 stuk appel, 1
banaan, 2 el. limoensap, 1
tl. karwijzaad
Doe het limoensap, samen met
de zaadjes, in een kom. Schil
de grapefruit en verwijder,
boven
de
kom
met
het
limoensap zodat het sap niet
verloren
gaat,
zoveel
mogelijk
van
de
witte
velletjes. Schep de stukjes

De wortel van 4 keer de
wortel van 3 is toch de
wortel van 12? Waarom is dan
-1 gelijk aan 1? Tenslotte is
-1 gelijk aan i-kwadraat. iKwadraat is i keer i, is weer
de wortel van -1 keer de
wortel van -1. Dat is gelijk
aan de wortel van 1, ofwel 1.
Ik snap er helemaal niks meer
van.

Puuzel

Agenda

Recept van de Tweek

Lieve Sunny

Iedere
trede
krijgt
een
groene
of
gele
kleur
en
bovendien wil de professor
dat er geen twee opeenvolgende treden de gele kleur
krijgen. Op hoeveel manieren
kan de professor zijn trap
schilderen? En hoe heet de
professor?

Sunny says

Eigenlijk
draait
het
hier
niet zo zeer om het lapje
stof ter grootte van een
barhanddoek, maar meer om het
vrouwelijk vleesch eronder.
Hier ligt dan ook weer meteen
het grote nadeel. Met nog een
paar belangrijke collegeweken
te gaan, lees tentamens (!),
is het zaak, de gedachten
erbij
te
houden.
Gelukkig
hebben we bier en het WK,
zodat
het
concentratieprobleem
vanzelf
opgelost
wordt.
(SUN:
Of
zo…???)
De auteur van deze inzending mocht
niet gepubliceerd worden, maar zijn
e-mail
adres
lijkt
ons
geen
probleem:
maartena@scintilla.utwente.nl

Al schijnt het SUNnetje nog
zo fel! De SUN die komt er
wel!
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