Redactioneel
Beste mensen, ja deze week is er
ook weer een SUN! De redactie wil
natuurlijk eerst de fantastische
schoonmakende
borrelmembers
bedanken voor deze schone Tombe.
Maar nu weer even over tot de orde
van
de
dag,
studieweek
3
is
voorbij, voor sommigen betekent dit
dat ze nog steeds niets nuttigs
hebben gedaan, voor anderen voelt
het meer alsof ze alle uren van het
eerste kwartiel al besteed hebben
en de eerstejaars zijn net gewend
en beginnen te begrijpen waarom ze
vergezeld
worden
door
zoveel
ouderejaars tijdens hun college.
Maar deze SUN gaat gelukkig niet
over LEON's of calculus, nee deze
SUN gaat over lekker veel nutteloze
dingen! Een voetballer die pas na
17 auto's vindt dat hij er genoeg
heeft en een onderzoeker die het
fenomeen "douchen" zo interessant
vond
dat
hij
het
is
gaan
onderzoeken,
benieuwd
lees
dan
vooral verder! Maar een opvallende
eigenschap van deze SUN, er staan
twee
Puuzels
in!
Ja,
ja
dat
betekent dus dat je twee meter bier
kan verdienen! Proost!

Zo doorgaan tot de schaal vol is of de
ingrediënten op zijn. Kaassaus erover
schenken. Zet de schaal in een op 200 C
voorverwarmde oven en laat de lasagne in
ca 40 min goudgbruin en gaar bakken.

Onderzoeker

Erg makkelijk en dus geen meter
maar een enkel biertje te verdienen
voor degene die uit weet te vogelen
wat er met onderstaand rijmpje
wordt bedoeld: "Now I will a rhyme
construct, By chosen words the
young instruct. Cunningly devised
endeavour, Con it and remember
ever. Widths in circle here you
see,
Sketched
out
in
strange
obscurity."

“Hey lullo! Heb je nog gedoucht?
Nee ik heb nagedacht!” Tenminste
dat is volgens recent onderzoek
(lees:
vandaag)
de
meest
voorkomende bezigheid tijdens het
douchen. Alleen vijftig plussers
houden zich daadwerkelijk bezig met
het
primaire
doel
van
het
waterballet
in
de
badkamer,
namelijk schoonmaken. Een gat in de
markt dus, waterdichte stofzuigers
en waterbestendige swiffers. Ik zie
de reclame al voor me, een naakte
50+ al stofzuigende onder de douche
al roepende: “Ik ben niet gek?”.
Jongeren houden zich echter meer
bezig met seks onder de douche.
Tijd dus om alle douchescènes in
Big Brother (ja dat is ook weer
begonnen), videoclips op MTV en
games
te
verbieden,
zodat
we
wellicht de 2 minuten langer die
‘we’ erover doen dan ouderen weer
goed
kunnen
maken.
Wat
dan
uiteindelijk weer beter is voor het
milieu en de poolkappen. Andere
oplossing is om de liedjes van
Marco Borsato gemiddeld 2 minuten
korter te maken. Daar heb je dan in
ieder
geval
al
(bijna)
alle
studenten op de Campus mee te
pakken. Zo zie je maar weer waar
een simpel onderzoekje al niet toe
kan leiden. Misschien is het handig
om eens te onderzoeken wat we doen
tijdens
het
tanden
poetsen?
Studeren?
Of
tijdens
het
grasmaaien? Wie weet wat we er mee
kunnen bereiken.

Recept

Zeventien

Lasagne met shoarmavlees

Soms lees je van die rare dingen in
het nieuws. Zo las ik vandaag dat
de Kameroenese voetballer Eto'o van
zijn persoonlijke sponsor Ford voor
elk doelpunt dat hij tot het eind
van dit seizoen scoort, een auto
krijgt. Op zich al een rare deal
natuurlijk, wat moet hij nou met al
die auto's denk je dan. Maar het
kan nog erger, in het nieuwsbericht
staat namelijk ook een quote van de
speler zelf: "Als ik meer dan
zeventien keer scoor, houd ik de
auto's niet voor mezelf...". Kijk
en toen was ik helemaal de draad
kwijt.
Wat
moet
hij
nou
met
zeventien auto's?!? Hij heeft vast
een
vrouw
die
er
wel
1
kan
gebruiken, zelf heeft hij er 1
nodig om naar de training te
rijden, eentje speciaal voor de
wedstrijden, een paar voor vrienden
of familie die op bezoek komen, een
paar om mee te crossen in de

Kleintje Puuzel

Ingrediënten:
zout,
1
zak
panklare
boerenkool,
10
lasagnevellen,
2
gesnipperde uien, 25g margarine, 250g
shoarmavlees, 1 zakje kaassaus, 4 e.l.
rode shoarmasaus of tomatenketchup, 225g
magere kwark, 1 zakje geraspte oude
kaas, ingevette ovenschaal (2l)
Bereiding: Laat de boerenkool weinig
water en zout in ca. 15min slinken. Laat
de
vervolgens
uitlekken.
In
een
koekenpan de margarine verhitten en de
uien ca. 2 min bakken. Shoarma vlees
toevoegen en ca 5 min meebakken. Van het
vuur af de shoarmasaus of ketchup erdoor
roeren. In een kom de kwark vermengen
met de kaas. In een steelpan de kaassaus
maken volgens gebruiksaanwijzing op de
verpakking en de rest van de kaas erdoor
roeren. Dun laagje
boerenkool op de
bodem van de ovenschaal scheppen. Hierop
een laag lasagnevellen leggen. Hierop
een laagje kwark
uitstrijken. Een laag
boerenkool en een laag shoarma vlees
erover
verdelen.
Afdekken
met
lasagnevellen.

achtertuin of misschien vertrouwt
hij Ford niet en wil hij eerst zelf
16 crash-tests doen voordat hij er
zelf mee durft te rijden. Wel een
mooi gebaar natuurlijk dat hij bij
meer dan zeventien doelpunten de
auto's
aan
mensenrechten
organisaties
in
Afrika
gaat
schenken.

Puuzzel
Kierewiet en Mr. Mu staan wat te
dobbelen met twee dobbelstenen in
de Tombe tijdens de VriMiBo. Ze
hebben
een
weddenschap
lopen.
Kierewiet wint de weddenschap als
er als eerste 12 wordt gegooid. Mr
Mu. wint wanneer er als eerste twee
keer achter elkaar 7 wordt gegooid.
Ze gaan net zolang door onder het
genot van een biertje totdat er
iemand wint. Wie heeft de meest
kans om te winnen en met welke
waarschijnlijkheid? Met de juiste
oplossing is een meter bier te
verdienen.

Agenda
22
26
04
11
17
18
04

sep
sep
okt
okt
okt
okt
nov

VriMiBo
EEFBA
TWEEFPA
Excursie "Huisman-Itrec"
Algemene Ledenvergadering
Constitutieborrel 75e
Viri-dag

Lieve Sunny
Stel ik sta bij de kassa van de
Makro om de spullen voor in de SK
(koeken, chips, nootjes, etc) ter
waarde van zo'n 700 euro af te
rekenen en terwijl ik wil pinnen
met de pinpas van Scintilla komt er
op het schermpje te staan: "saldo
ontoereikend". Wat doe je in zo'n
situatie?
- Een verward en teleurgesteld
bestuurslid
Beste Harmen,
Ik kan me voorstellen dat het een
vervelende situatie was. Natuurlijk
kunnen we beginnen met dat je eerst
het saldo moet checken voor je naar
de Makro gaat, maar dat zou flauw
zijn. Voortaan kan je natuurlijk
ook heel erg hard je penningmeester
schoppen dat hij zorgt voor genoeg
geld op de rekening of je kan in de
Makro
uitleggen
dat
het
geld
tijdelijk op is en of het bestuur
er niet voor mag komen afwassen
(net als in een restaurant). Ik heb
persoonlijk altijd een tegoedbon
voor
de
STORES
of
wat
borrelmuntjes bij me voor dit soort
situaties.
Eventueel
kan
je
proberen via OFI te betalen of
vraag of het op debi van de Makro
mag.
- Liefs, Sunny
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