Redactioneel

vraag: is deze fax op tijd aangekomen?

Beste lezers,

Lieve Sunny,

De derde sun dit jaar ligt nu voor u. Een aantal
actuele onderwerpen zullen hieronder weer eens de
revue passeren. Wat dacht je van de dagboek
perikelen en de lieve sunny die nu een keer gaat over
het dispuut van de vereniging. Of de nieuwste
aanbieding van de ALDI. Dit keer geen aandacht
naar de president aan de andere kant van het water.
Deze heeft volgens de auteur al teveel aandacht
gehad, het wordt eens tijd dat hij minder vaak
geciteerd gaat worden... Evenals dat er een stukje
ontbreekt over de huidige gang van zaken over de
reorganisatie. Nu schijnt het dat iedere medewerker
een brief heeft ontvangen met hierbij de mededeling,
dat hij mag blijven, tijdelijk mag blijven of gewoon
op mag rotten. Tegenwoordig gaat ook de
belangrijkste communicatie gewoon per brief. Op
een sociale manier benadering zoeken tot de mensen
die binnenkort ergens anders moeten gaan
solliciteren is in het UT leven blijkbaar volgens de
organisatie niet meer nodig. Een secretaresse is
blijkbaar goedkoper. Dat er dan een paar fouten in
die brieven optreden is niet belangrijk, daar moet
men maar mee leven. Dat tevens daardoor de sfeer
van de mensen op de werkvloer weer grimmiger
wordt, is ook niet belangrijk. Volgens de organisatie
komt bezuinigen neer op het innen van geld van de
mensen die binnen de organisatie rondlopen. Neem
bijvoorbeeld de Union plus kaart. De naam doet er
inderdaad eer aan. De studenten betalen al geld aan
de vereniging waar ze willen sporten en daar krijg je
dan een surplus over heen van meer dan 100
welgetelde oude florijnen. Wat doen ze ermee, nou
waarschijnlijk hun eigen secretaresses betalen. Ah,
dus daar betalen we voor. Wat ook een kenmerk van
de UT nu is, is dat overal externe bedrijven worden
ingehuurd. Die knakkers kunnen het natuurlijk erg
goedkoop. Ik geloof er geen bal van. Als je ziet dat
zij met een auto hierheen moeten rijden, een deur
moeten repareren, terug moeten rijden om goed
gereedschap te halen, weer naar de UT moet rijden
om wederom de deur te repareren om daarna weer
terug te gaan, waar de nieuwe opdracht van de UT
klaarligt om dan weer in de auto te stappen.
Uiteindelijk wordt het belangrijkste van de UT
wederom over het hoofd gezien. Zorgen dat de
doelgroep het goedkoopst uit is. Dat heeft pas
aantrekkingskracht op nieuwe studenten. En dat zijn
wij. Wij gaan binnenkort protesteren in Den Haag.
Beter vind ik om dat lokaal te houden en te gaan
protesteren bij de SU en het CVB.

Simpele Puuzel
Een fax komt aan op 4 november om 13:57 bij de
financiele administratie in de bunker. De fax is
bedoelt voor het bestuur van Scintilla. Deze fax moet
door het bestuur gelezen zijn op 5 november voor
20:00 uur (voor de aanvang van de ALV). Alleen de
medewerkers van de Stores komen op wel bekende
en regelmatige tijdstippen bij de administratie. De

Ik loop nu tegen het eind van mijn studietijd aan en
zit met een groot probleem. Ik had er al eerder wat
last van, maar de laatste weken heb ik echt het
gevoel dat ik belangrijke kansen in mijn
studententijd heb laten zitten. De meeste van mijn
vrienden hebben in het B. gezeten en zijn nu lid van
het onvolprezen D. V.P. Doordat ik zelf echter
voortijdig ben afgehaakt heb ik nooit de kans gehad
me te bewijzen in het B. en een lidmaatschap van de
V.P. kunnen krijgen. Wat moet ik doen? Ik heb al
nagedacht om alsnog het B. in te gaan, maar
vrienden hebben dat afgeraden aangezien de ALV
daar wel eens problemen mee zou kunnen hebben.

Utrecht, HULDE, [www.nu.nl]). Wat gebeurt er:
beginnen advocaten meteen weer te zeuren over het
feit dat dat niet mag, inbreuk op auteursrecht ofzo.
Die knakkers zijn toch ook student geweest! Die
knakkers moeten toch ook uiteindelijk geld
verdienen in de economie die wij straks voor hun
neerzetten. Daarom bij deze de oproep aan alle
studenten om meer rotzooi te trappen, laat zien dat
de studenten nog leven!

Aldi van de week
Omdat vaak de aldi van de week gericht is op de
mannelijke studenten onder ons, nu iets voor de
vrouwelijke studenten: een Stoomstrijksysteem.

Een wanhopig afstudeerdertje

Lief wanhopig afstudeerdertje,
Geen wanhoop, ook al heb je de kans van je leven
laten zitten, er is daar nu weinig meer aan te doen. Je
lot ligt niet meer in je eigen handen en enkel uiterst
wijze personen zoals de leden van de V.P. kunnen je
nu nog helpen. Denk aan de grootste wijsheid die je
hebt geleerd in je studententijd... nee, niet bier
drinken!! Ik bedoel geduld hebben. Ik weet dat het
moeilijk voor je is maar je zult je nu toch moeten
bewijzen.
Sunny

Agenda
7 November Bestuitje
9 November Elysium ledendag
11 November Excursie Technolution
12 November Afstuderen Kim Damen
19 November 3ddvdmb: De Stomme Borrel

Sun says
Eerstejaars studenten zijn te speels om actief te
worden.

Dagboek perikelen
Vroeger durfden de studenten veel meer dan nu!
Tegenwoordig denken studenten voordat ze een grap
uithalen eerst na over de gevolgen en laten ze het
daarna afweten, ze zijn bang. Als je goed nadenkt
zijn er uiteindelijk geen gevolgen voor studenten,
want wie kan hen nu iets maken. Het is het zelfde als
politieke immuniteit. De economie wordt in de
toekomst gedragen door de studenten. Hen iets
aandoen is de economie schaden. Nu is er eindelijk
weer eens een leuke grap uitgehaald (dit keer in

€ 79.99

Labskous (2 personen)
Ingrediënten: 350 gram gezouten rundvlees,
500 gram aardappelen, 250 gram rode bieten,
1 grote ui, peper, ½ deciliter azijn, klein uitje,
mierikswortel, zout, suiker, 3 augurken, 2
gefileerde zoute haringen, 1 ui, 1 appel, 2
eieren, 10 gram boter.
Bereidingswijze: Kook het rundvlees in ruim
water in ongeveer 1½ tot 2 uur gaar. Kook de
aardappelen en de bieten apart gaar. Maal
vlees, aardappelen en de ui samen fijn en
meng ze met peper en een deel van de
runderbouillon tot een soepele massa. Maak
van azijn, fijngesneden klein uitje, geraspte
mierikswortel, zout en suiker een sausje en
meng dit in de nog lauwe in plakjes gesneden
bietjes. Zet de aardappelmassa (de labskous)
en de bieten apart een dag koel weg. Meng de
volgende dag een in blokjes gesneden augurk
door de labskous en warm het gerecht op.
Verdeel de labskous over de borden en leg er
als garnering de bieten, de met schijven appel
en ringen ui opgerolde en met een prikker
vastgestoken haringfilets, een spiegelei en een
augurk op.
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