Redactioneel

Puuzel

Het nieuwe jaar is al weer enkele weken oud, maar
eindelijk is er weer zo'n vrijdag dat Scintillianen niet
alleen voor maar ook achter de bar in de Tombe te
vinden zijn, traditiegetrouw de gelegenheid voor het
uitbrengen van een SUN en wat je nu in handen hebt
is dan ook de eerste SUN van 2005. Wij van de
redactie hopen op een bijzonder SUN-nig en geSUN-d nieuw jaar!

De Zwerkbalwedstrijd

Sinds enige tijd heeft de SUN weer een redactie
buitenland (Duitsland om precies te zijn) en daarmee
een mooie kans om onze vooroordelen over
buitenlanders te testen en een objectieve blik te
werpen op het vaderlandse nieuws. Om met het eerst
te beginnen, vooroordelen over Duitsers genoeg!
Bijvoorbeeld dat het allemaal dikke, braadwurstetende en liters-bier-drinkende asociale en
kuilengravende mensen zijn. Daar blijkt weinig van
waar te zijn, er zijn hier meer bergen dan kuilen (of
zouden ze die gaten tussen de bergen gegraven
hebben?!?), ze zijn stiekum best aardig en in
Nederland zie ik bijna meer en dikkere mensen dan
hier. Alleen het bierdrinken klopt wel aardig, al is
dat in deze tijd van het jaar ook veel gluhwein.
Vandaag kwam ik echter wel achter dat het ook niet
helemaal uit de duim gezogen is, zo af en toe is er
hier in de kantine namelijk ook een typisch
streekgerecht te krijgen en als je dat iedere dag zou
eten zie je er zo uit als een proto-type Duitser zo als
wij ons die voorstellen, probeer het gerecht van de
Tweek maar eens een paar weken...
Via nu.nl houd ik het nieuws natuurlijk ook goed in
de gaten, vandaag las ik bijvoorbeeld dat Bush bij
zijn be-ediging in een kwartiertje zijn beleid uiteen
heeft gezet, misschien kunnen we dat bij ons
invoeren? Scheelt uren op ALV's... Maar als ik naar
Bush' afgelopen regeerperiode kijk zou het ook best
eens aan zijn beleid kunnen liggen...
Verder lees ik dat Richard Krajicek (je weet wel, de
broer van...) een boek wil gaan schrijven om
Nederland aan het sporten te krijgen. Nu levert een
snelle zoekopdracht in Google mij de informatie dat
30% van de Nederlanders sowieso nooit een boek
leest en wie wel leest doet dat vooral over zijn
hobby’s, werk, etc. Geen grote kans dat al die nietsporters dat boek ooit zullen lezen lijkt me,
misschien moet Richard modernere middelen
gebruiken. Ik zie het helemaal voor me: tijdens een
spelletje FIFA ofzo op de computer constant popupjes: 'wist je dat het ook heel leuk is om ZELF te
voetballen, en het is nog gezond ook!' en na een uur
spelen loopt het spel vast met de mededeling dat je
weer verder mag als je eerst zelf wat hebt gedaan...
Nog veel meer nieuws waar ik over kan ouwehoeren,
maar het is tijd om weer aan het werk te gaan, veel
plezier met het lezen van de rest van deze SUN en
tot de volgende TWEEK!

Leo Jordaan heeft het moeilijk met het
becommentariëren van de Ravenklauw-Zwadderich
wedstrijd, omdat alles tegelijk schijnt te gebeuren. Er
zijn vier Ravenklauwspelers betrokken in de actie op
dit moment - Leontien, Martin, Nanda en Onno.
Ieder van hen speelt een andere positie - een is een
wachter, een een jager, een een drijver en een is een
zoeker. Op dit moment doet ieder van hen iets
anders. Eén speler ontwijkt een beuker, een andere
speler probeert de aandacht van de scheidsrechter te
trekken door die te roepen, de derde ontwijkt een
vloek die vanuit het publiek afgevuurd is en de
vierde roept dat de zoeker van Zwadderich een duik
maakt voor de snaai. Kan jij uitvinden wie welke
positie speelt en wie wat aan het doen is? (beuker
ontwijken, scheids roepen, vloek ontwijken, roepen
over de zoeker?)

Leontien ontwijkt niet de beuker en ze roept ook de
scheids niet.
De wachter roept de scheids niet.
De speler die de beuker ontwijkt en degene die roept
over de zoeker? De een is Nanda, de andere is de
drijver. (Niet noodzakelijk in die volgorde)
Onno ontwijkt de vloek.
De zoeker is niet Martin en is ook niet degene die de
beuker ontwijkt.

Funny Pictures

Beste Krullenbol!
Dat is natuurlijk niet zo mooi, maar kwam het
misschien door andere oorzaken? Was het licht niet
goed, hoopte je dat het toch echt een jongen was
(zodat je zeker wist dat zij hetro was), misschien was
je alcohol concentratie alweer te hoog? Om hier over
heen te komen moet je gewoon veel ervaring opdoen
en zolang je nog geen mannen voor vrouw gaat
aanzien kan je niet veel overkomen...
Liefs Sunny

Wistjedatjes
- dit Daan's laatste VriMiBo is?
- hij na zijn stage zeker weer komt VriMiBo'en...
- de Ouderdag er weer aankomt?
- dat deze morgen zal plaatsvinden?
- deze borrel deels gesponsord wordt door ESP
- de kraan van de Tombe eindelijk gefixed is?
- dat ze dat iig hopen?

Agenda
22-jan
25-jan
1-feb
2-feb
3-feb
8-feb
9-feb
11-feb
23-feb
25-feb
2-mrt

Ouderdag 2005
EEFBA
Karaokeborrel (SCALA)
Excursie Shell Inspection Technology
Actievelingen uitje
80's en 90's Party (Borrel)
Paintball
Scintilla's Vrimibo
Lezing Technolution
Scintilla's Vrimibo
Lunchlezing Accenture

Recept van de Tweek
Deze Tweek geen recept voor 1 gerecht, maar een
algemene handleiding voor het fabriceren van
typisch Duitse streekgerechten!
Ingrediënten:
Vlees: ja (veel)
Aardappels/pasta: ja (ook veel)
Groente: Niet nodig
Smaakmakers: zout, peper, uien.
Bereiding:

Lieve sunny
Net als een paar medestudenten hou ik van een
biertje (of meerdere...) op zijn tijd en van het stappen
op donderdagavond. Natuurlijk geef ik dan mijn
ogen goed de kost en ben natuurlijk zeer
geïnteresseerd in het andere geslacht. Maar sinds
gister durf ik niet meer op mijn gevoel af te gaan. Ik
was er echt van overtuigd dat het een man was, bleek
het een vrouw te zijn... Lieve Sunny, wat is er mis,
waarom herken ik niet twee zoenende vrouwen? Ik
ben echt radeloos..
Anoniemje

Bak/braad/kook het vlees en de aardappels en/of
pasta. Houd er wel rekening mee bij het klaarmaken
van het vlees dat je per persoon ongeveer 1/2l jus
nodig hebt, dus gebruik voldoende boter.
Zodra het eten klaar is leg je alles op voldoende
grote borden (liefst niet te plat) en verdeel je alle jus,
zodat naast het vlees ook die aardappels/pasta goed
weg te happen is.

Sunny says
het is gewoon lekkerder dweilen als je weet dat
ondertussen tenminste iemand probeert de kraan te
repareren
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