Redactioneel

Agenda

Puuzel

Het is vandaag vrijdag 13
januari, de eerste VriMiBo
na de kerstvakantie, een
mooie dag voor de eerste SUN
van het jaar 2006. Volgens
sommigen brengt het ongeluk
om
mensen
nu
nog
een
gelukkig
nieuwjaar
te
wensen, maar ach, iedereen
die daarin gelooft was op
deze vrijdag de 13e toch al
met zijn verkeerde been in
bed blijven liggen... dus
bij deze, namens de SUNredactie:"een
gelukkig
en
gezond
2006!!"
Voor
de
verandering eens niet een
terugblik op het nieuws van
de
afgelopen
tweek
(als
goede
academici
met
maatschappelijke
betrokkenheid
volgen
we
immers
trouw
het
wereldnieuws),
maar
een
greep uit de geschiedenis
van deze bijzondere dag. En
nee! Niet de geschiedenis
van vrijdag de 13e, maar die
van
13
januari.
Dat
is
namelijk de dag waarop de
eerste frisbee ooit werd
geproduceerd,
door
het
bedrijf
Wham-O.
Grappig
detail
is
dat
de
oorspronkelijke
uitvinding
werd gedaan door studenten
die
aluminium
taartvormen
van bakker "Frisbie Pie" uit
Bridgeport
(Connecticut)
gebruikten om te frisbeeën.
Vandaag
op
de
VriMiBo
drinken we dus op de (49e)
verjaardag van de frisbee!
En
nu
zul
je
misschien
denken:"Ik
vind
frisbee
stom!", nou ja drink er dan
maar eentje op de verjaardag
van Mickey Mouse, of gewoon
om een week hard werken af
te
sluiten,
daar
is
de
VriMiBo
tenslotte
voor
bedoeld. Proost! En tot de
volgende tweek!

13 jan VriMiBo
19 jan Lezing: Beroep van de
elektrotechnisch ingenieur
27 jan VriMiBo
3 feb Afstuderen TomL +
VriMiBo
10 feb Afstuderen Barry +
VriMiBo
8 feb Lezing: High
Definition TV (Philips)
18 feb Ouderdag
2 mrt EWI-trip

In de figuur hieronder kun
je
elk
van
de
zestien
getallen 1 tot en met 16
invullen, zodanig dat de som
van de getallen in de zeven
rijen steeds 29 is.

Lieve Sunny
Vanmiddag kreeg ik door dat
ik het SOT kon mailen onder
HenriJ zijn naam. Hier was
ik zo blij over dat ik nu
niet meer weet wie ik moet
zijn. Moet ik nu net doen of
ik Henri ben, of moet ik
mezelf blijven? Of moet ik
misschien
gewoon
allebei
zijn?
Een
bestuurslid
met
een
gespleten persoonlijkheid
Lieve Martin,
Stel je voelt je meer Henri
dan
jezelf,
dat
zou
betekenen dat het bestuur
een penningmeester rijker is
maar dat de vereniging geen
President meer heeft! Er
zitten
al
twee
penningmeesters
in
het
bestuur, een derde lijkt mij
overbodig. Ik weet dat je
lui
bent,
maar
helemaal
niets
doen
tijdens
je
bestuursperiode
is
natuurlijk
niet
de
bedoeling.
Daarnaast,
een
vereniging zonder President
is
natuurlijk
niet
wenselijk!
Dat
zou
een
stuurloze vereniging worden
en de huidig Vice is nog
niet klaar om jou taak over
te
nemen!
Met
andere
woorden, zorg ervoor dat je
uit deze crisis komt en
blijf gewoon Martin!
Liefs Sunny.

Recept van de Tweek
Zuurkoolstamppot met brie
Ingrediënten:
1kg
aardappelen,
300g
zuurkool, 1 blik perziken,
300g brie, 100 ham, zout,
peper, boter, 2 teentjes
knoflook
Bereidingswijze:
Schil
de
aardappelen, was ze en doe
ze in een pan met een beetje
water
en
zout.
Leg
de
zuurkool er boven op en kook
het gaar. Laat de perziken
uitlekken en snij ze in
stukjes.
Pel
de
knoflookteentjes en pers ze
uit. Snij de ham in blokjes
en de brie in plakjes. Vet
een ovenschool in. Giet de
aardappelen met de zuurkool
af en stamp ze door elkaar.
Roer de knoflook en wat
peper erdoor en schep de
helft van de stampot in de
ovenschaal. Leg hierop de
perziken en de ham, schep
hier de rest van de stampot
op en dek af met de plakjes
brie. Zet de schotel 30
minuten in een voorverwarmde
oven van 175 graden.

Quote van de Tweek
"I've
just
started
an
amazing diet. In 2 weeks, I
already lost 14 days!"
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