Redactioneel
Het gaat goed met de wereld van de
elektrotechnicus. Gister werd de wereld
geschokt door het slechte nieuws van Philips
zijn recordverlies. Ondanks alle moeite gedaan
om het aandeel te kelderen sloot het aandeel
3% hoger die dag. Het gaat goed met de
elektrotechnicus. Waar het nog meer goed mee
gaat is met de wormen. Gezien het verhoogde
belgedrag van de Nederlander is deze kleine
vriend van genoeg gsm straling voorzien om
lekker te reproduceren. Dit is uit onderzoek
voortgekomen. Als deze gegevens van
nutteloos onderzoek en stijgende aandelen nu
gecombineerd worden met het grote aantal
spookstudenten dan wordt misschien duidelijk
dat de studiefinanciering omhoog kan. Alleen
jammer
dat
het
koppelen
van
(persoons)gegevens bij wet verboden is.

heeft hij alle recht om op de kosten van de
werkende klasse te leven. Echter, zodra hij die
baan heeft moet er wel compensatiegedrag
gaan ontstaan. Zo lijkt het me duidelijk dat
naast belasting ook de studentenbelasting
wordt geheven, wat inhoudt dat je baasje
regelmatig wat bier geeft aan de arme
studenten van Scintilla.
Sunny.

Actieveling?
Tijdens het actievelingenuitje in Hengelo is de
volgende vreemde eend in de bijt gespot bij
het zeevruchtenbuffet. Hij is ongewapend
maar wel gevaarlijk dus als je hem tegenkomt
geef hem maar bier want dan gaat ie vanzelf
slapen.

Lieve Sunny,
Als het geweten van een pas afgestudeerde
elektrotechnicus zit ik met een probleem. Mijn
baasje heeft een pracht van een baan
gevonden, in de telecommunicatiesector, en
zal daar per maart aan de slag gaan. Toch is hij
onlangs bij de sociale dienst langsgegaan om
steun te trekken. Als goed geweten kan ik hier
moeilijk mee leven, help me!
Een gewetentje
Lief gewetentje,
Steun trekken is niet erg, zolang het maar
gedaan wordt door de mensen die er recht op
hebben. Zolang je baasje Koos Werkeloos is

Agenda
9 februari
Opening Olympische Spelen - Salt Lake City
12 februari
Destructie wedstrijd - De Tombe
14 februari
Valentijnsdag - Overal
15 februari
Vrimibo - De Tombe
21 februari
Terugkeer redactielid Steven L. - Nederland

Spreuk van de Tweuk

Puuzel
Na het actievelingenuitje had de SUN-redactie
last van 4 kaboutertjes aan een kant van een
eng bos. Ze moesten door het bos naar de
andere kant. Ze hadden maar een lampje bij
zich. Dat lampje geeft maar genoeg licht voor
2 kabouters. De kabouters kunnen ook niet
allemaal even snel lopen. Een doet het in 1
minuut, een in 2 minuten, een 5 minuten en
een in 10 minuten. Wanneer er twee kabouters
aan een kant van het bos zijn, dan moet er
natuurlijk een kabouter weer terug om het
lampje terug te brengen. Hoe snel kunnen de
kabouters aan het andere kant van het bos
komen?

hoog vuur in ongeveer 3 minuten gaar. Doe
het vuur uit en meng de tomaatstukjes, lente-ui
en peterselie en de marinade erdoorheen.

Het probleem met Bin Laden is, je weet niet
waar hij is. Man met baard, chagrijnig - dan
denk je toch al gauw aan Pierre Kartner...
Hans Sibbel

Bush-Bush Bush
Recept
Vandaag een luxe gerecht, pittige gamba's
gemarineerd in knoflook.
Ingredienten
20 middelgrote gamba's 3-4 el citroensap zout,
peper 1 rode peper, fijngesneden 1 teentje
knoflook, fijngesneden 6-8 el olijfolie 2
tomaten, ontveld en in kleine stukjes 2 lenteuitjes in ringetjes 2-3 el peterselie, gehakt
Voorbereiding:
Pel de garnalen, maar laat het staartstukje
zitten. Verwijder de zwarte darm aan de
rugzijde door hem in te snijden. Meng 2 el
citroensap met zout, peper, rode peper,
knoflook en 3-4 el olijfolie en laat de garnalen
hierin ongeveer 2 uur marineren. Ontvel
ondertussen de tomaten en snijd in stukjes,
evenals de lente-ui en de peterselie.
Bereiding:
Neem de garnalen uit de marinade en bak ze in
een koekenpan of wok al omscheppend op

De fransen hekelen het simplisme van Bush.
Ze vinden dat het beleid van de VS zich laat
kenmerken door simpel en rechtlijnig denken.
Ook het feit dat de man, afkomstig uit de Bush
Bush van de VS, Europa een ‘militaire dwerg’
noemde toont al aan waar de prioriteiten van
deze man liggen: bij soldaatje spelen. Overal
ter wereld wil hij hard gaan optreden tegen
iedereen die zich schuldig zou maken aan het
‘kwaad’. Hij verplichte de IEEE haar leden uit
Soedan, Noord-Korea, Iran en Irak te royeren.
Hij noemde ook Noord-Korea, Iran en Irak als
de as van het kwaad, zonder hiervoor bewijs te
tonen. Nu zijn die drie landen allerminst
vrienden van elkaar en zullen ze daardoor ook
wel niet op een lijn zitten. Wij weten allemaal
dat als je geen lijn hebt je ook geen as kan
hebben, kwaad of geen kwaad. Dat Bush niet
al te competent is was al eerder bekend. Nu
kunnen we slechts nog hopen dat hij wel
genoeg besef heeft van internationale politiek,
dat hij niet overal ter wereld gaat vechten om
zijn wraak te halen. Dan lijkt hij wel erg veel
op de zuidelijke milities uit de burgeroorlog
die vooral hit-and-run aanslagen pleegden: de
bushwackers.
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