Redactioneel
We
zijn
teleurgesteld!
Teleurgesteld in 'onze' sporters en dan vooral de schaatsers
in Turijn. Niet in het aantal
medailles die er tot nu toe
binnen zijn gehaald, begrijp
ons niet verkeerd, dat zijn
stuk voor stuk topprestaties.
Maar we zijn teleurgesteld in
de teleurgesteldheid die van de
buis
straalt
als
er
een
zilveren in plaats van een
gouden
plak
binnen
wordt
gesleept. Wat maakt de kleur
nou uit? Hebben ze überhaupt
wel
gekeken
hoe
lelijk
de
plakken dit jaar zijn? Het
lijken wel groot uitgevallen
CD's! Het feit dat je überhaupt
in Turijn staat, maakt je al
een winnaar. Meedoen aan de
Olympische Spelen was en is
toch belangrijker dan winnen?
Wees blij dat je niet, net
zoals de campusganzen, opgehokt
zit tussen een paar bouwhekken
en onder landbouwplastic naast
de boerderij.

Lieve Sunny
Ik ben een typische EL'er,
weinig sociale skills en ik
schijn nogal verlegen over te
komen. Maar ik beweer dat ik
elk meisje kan versieren en ga
eigenlijk alleen nog stappen om
vrouwen te kijken. Het lukt me
alleen
niet.
Bijvoorbeeld,
gisteravond, we waren met een
groep jongens aan het dansen,
komen er ineens twee meisjes
tussen
ons
in
dansen.
We
stonden er met zijn allen naar
te kijken, durfden er alleen
niets mee te doen. Na enige
tijd en wat meer bier had een
van ons het lef om met ze te
dansen en praten(daarna liepen
ze alleen wel weg..)maar dat
zou ik nooit kunnen! Lieve
Sunny, hoe zorg ik ervoor dat
mij dat ook lukt?
Liefs een eenzame EL'er.
Lieve Wanhopige,
Als je zelfs na een paar bier
het nog niet aan durft om
iemand
van
het
vrouwelijke
geslacht aan te spreken, is
misschien de enige oplossing
voor jou het opgeven van het
vrouwelijke geslacht. Naast jou

zijn er nog veel meer wanhopige
EL'ers die het misschien wel
met jou aandurven! Veel succes!
Liefs Sunny

Recept van de Tweek
La Quiche Lorraine
Benodigdheden:
gr ontbijtspek,
creme fraiche,
peper, 150 gr
(oude) kaas

bladerdeeg, 150
1/8 slagroom of
3 eieren, zout,
gemalen pittige

Bereiding:
Bekleed vorm
met
bladerdeeg. Prik er met vork
gaatjes in. Bak spek uit en
laat deze afkoelen om dan te
verkruimelen. Doe de spek op
het bladerdeeg. Klop tesamen
eieren, room, zout, peper en de
kaas goed doorelkaar. Giet in
de vorm op het spek. Ook kan er
nog bij prei, champignon of
andere
groente
bij
gedaan
worden.
In
de
oven
voor
ongeveer 30 min. op 200 graden.

Puuzel
Door
het
oplossen
van
onderstaande puuzel is er weer
een overheerlijke meter van het
goudgele
gerstenat
te
verdienen.

Een Sudoku in de Hexadecimale
stijl! Dus in elke rij, kolomen
vierkantje
moeten
alle
hexadecimale
getallen
voor
komen! Veel succes! Als het
lukt, meld je bij een SUNmember
of Tapper.

Agenda
24
2
2
10
17
21
28
29
31

feb
mrt
mrt
mrt
mrt
mrt
mrt
mrt
mrt

VriMiBo
Lezingen Solar Team UT
EWI-trip Praag
VriMiBo
Voorlichtingsdagen
Excursie Océ
ALV
Constitutieborrel
VriMiBo

Torino
Ze zijn al weer bijna voorbij,
maar ook in de SUN toch nog
even
aandacht
voor
de
Olympische
winterspelen
in
Turijn. In de media en onder
het
volk
heersen
gemengde
gevoelens, de prestaties van de
Nederlandse
delegatie
vallen
tegen.
Ook
het
NOC-NSF
is
ontevreden, "wij" moeten ons
bij de beste 10 landen van de
wereld
kunnen
scharen.
Met
slechts 2 gouden medailles en
een 14e plaats wordt niet aan
de verwachtingen voldaan. Ook
onder
de
sporters
heerst
onvrede, ook wanneer er wel
medailles worden gewonnen, maar
ze
niet
de
gewenste
of
verwachte kleur hebben.
Mensen, mensen, zeur niet zo!
We
zijn
zo'n
beetje
het
kleinste
land
onder
alle
deelnemers,
staan
desondanks
14e,
wat
ook
nog
eens
overeenkomt
met
de
ranking
aller tijden en we presteren
dus
precies
volgens
de
verwachting! Hoe was het ook
alweer?
"Deelnemen
is
belangrijker dan winnen" Was
toch hét olympische motto? Wees
blij wanneer je brons WINT,
geniet van de sport, drink een
biertje met Wim-Alex en het
wordt er allemaal een stuk
leuker op... en wie weet komt
er komend weekend nog wel een
medaille
tijdens
de
laatste
loodjes.

Sunny Says
‘Electrixity is actually made up of
extremely tiny particles called electrons,
that you cannotsee with the naked eye
unless you have been drinking!’
Dave Barry
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