lauw afgekoelde melk bij het water met de
gist.

Redactioneel
Zoals sommige misschien al weten loop ik
momenteel stage bij Agere Systems in Los Angeles,
Californie. Ik ben hier nu zo’n 6 weken en heb het
idee dat ik al een redelijke indruk begin te krijgen
van de gemiddelde Amerikaan. Nu ben ik er al heel
snel achter gekomen dat de Amerikanen niet graag
praten over hun politieke leiders, laat staan hun
eigen politieke standpunten, maar toch blijkt dat
bijna iedereen hier achter W. Bush en zijn
ideeën/methodes staat. Totdat ik gister dan eindelijk
iemand gevonden heb die een andere mening
toebedeeld was. Deze gozer stond een hele speech te
houden over het feit dat we niet medelijden moeten
hebben met die arme Amerikaanse slachtoffers van
deze zogenaamde oorlog tegen het terrorisme, maar
dat we juist moesten inzien dat er nu een hele hoop
onschuldige burgers in Afghanistan zullen sterven,
en dat terwijl Amerika de landen al jaren lang loopt
te terroriseren. (De hele Midden-Oosten kwestie is
hier nog niet helemaal doorgedrongen geloof ik)
Oftewel een verfrissende speech, zeker voor
Amerikaanse begrippen, maar wat je der allemaal
voor over moet hebben om andere meningen te
horen... ik begrijp dat de gemiddelde Amerikaan
daar niet zo’n zin in heeft. Ik ben hiervoor naar een
punkrock concert toe geweest, waar de uitsmijters de
vechtende, “zeer typisch geklede”, gedrogeerde
punkrockers van buiten naar binnen trapte (doen we
dat in Nederland niet andersom?). Men vertelde mij
namelijk dat deze punk bands zich nogal eens wilde
afzetten tegen het huidige regime, en soms zelfs
opkwamen voor de rechten van elk levend wezen op
aarde! Nou heb ik daar buiten deze ene speech dan
bijzonder weinig van meegekregen, maar dat zou
ook goed kunnen komen omdat met al die herrie,
geschreeuw en gevecht om je heen, je met geen
mogelijkheid kan verstaan wat die gasten
zingen/schreeuwen.
Tot zover uw verslaggever uit de U.S. of A,
Wouter Groothedde

Recept, Deegnoten
Nou, stomen wij gewoon nog even door in de
Amerika sfeer. Mocht nou de US redactie 2x zo
groot in omvang terugkomen; het zou door het
volgende kunnen zijn...
Ingrediënten:
20 gram gist, 1 eetlepel suiker, 1/2 deciliter
lauw/warm water,50 gram boter, 1/4 liter warme
melk, 150 gram suiker, 1/2 theelepel nootmuskaat, 2
theelepels zout, 2 grote losgeklopte eieren, 500 gram
bloem 50 gram suiker, 1 1/2 theelepel kaneel.
Bereiding:
•

Los de gist op met de eetlepel suiker in het
warme water.

•

Laat de boter in de melk smelten en giet de tot

•

Voeg de vier volgende ingrediënten toe.

•

Kneed de bloem met de vloeistof tot een zacht
deeg.

•

Laat het deeg toegedekt op een warme plaats
rijzen.

•

Vorm van het deeg dan kleine ballen en duw
er in het midden een gat in met de steel van
een houten lepel.

•

•

Laat ze zo nog 40 minuten op een warme
plaats staan en bak ze dan in de hete frituur
goudbruin.
Laat ze op keukenpapier uitlekken en wentel
ze dan door het mengsel van suiker en
kaneel.

Lieve Sunny,
Ik denk dat het tijd is om een hardnekkig probleem
aan te snijden. Ik hoop ook dat je een oplossing hebt,
lieve Sunny, want ik zie steeds meer mensen
vervallen aan het verloop van collegejaren. De
faculteit hecht er blijkbaar na al die jaren nog steeds
waarde aan om een jaartal aan de student toe te
kennen, echter het probleem is dat ze ook echt per 1
jaar dat cijfertje eentje opkrikken. Dit brengt een
bepaald stress effect bij de student teweeg.
Toegegeven, bij sommigen erger dan anderen, maar
yours truly begint zich ook zorgen te maken
vanwege de effecten bij de broederstudenten. Zo
sloeg het zo erg in bij Martijn D. dat hij zich zelfs in
een soort combo heeft gestort. Buitenlandse effect
van de stage, maar dan maar meteen afstuderen en
god, gooi er gewoon samenwonen bij. Binnenkort
wordt de eerste Kleine Kim dan ook verwacht. De
welbekende Coen B. stond vanwege vervroegd
Alzheimer twee weken te vroeg bij zijn stage voor
de deur; Coen wilde het natuurlijk allemaal zo snel
mogelijk doen vanwege de stress… De illustere
Joost K. schijnt (nooit helemaal bewezen, maar wel
aanklachten gedaan) zelfs zoveel tijdsdruk achter
zijn stage te hebben dat hij zijn relatie op het spel zet
door te programmeren tijdens het bellen. Wouter G.
schijnt (ook nooit helemaal bewezen) zelfs
vooruitgang te boeken op zijn stageplek, uiteraard
iets ongehoords. Sunny, ik voel dat er ook bij mij
iets op de loer ligt.

Agenda
22 april
Æ ALV - EL/tn B1220
23 april
Æ Casino avond - De Tombe
23 april
Æ Excursie Thales - Hengelo

Spreuk van de Tweuk
"Gewetensbezwaren zijn puur een waarschuwing dat
er misschien iemand kan zien wat je doet..."

Puuzel
Aangezien de borrel zijn functie weer eens goed
heeft vervuld sta je helemaal lam voor een bruggetje
van twee meter lang. Helaas ben je veel te lang
gebleven en is het dan ook stikdonker. Uiteraard zag
je dit wel aankomen en heb je een zaklamp
meegenomen, maar de batterij doet het nog maar een
uur. Met jou zijn vrienden die ook thuis moeten
komen schijnt, uiteraard lammer dan jij, behalve
eentje, die “hem er lafjes tegenaan heeft gehangen”.
De kruipsnelheden over de brug zijn als volgt:
Van de Laffe : 5 minuten
Jij : 10 minuten
Harry : 20 minuten
Martijn Damen : 25 minuten
Dus, zonder licht flikker je in het water en
bovendien houdt het bruggetje maar twee mensen
(en nee, je bent niet slim genoeg om gewoon een
bruggetje van 2 meter geheel vanaf de kant te
verlichten, je was lam!!). Hoe komen jullie in een
uur over de brug?

STORES aanbieding
Ja! Kopen! Gewoon doen. Kost niet duur. Vanaf 145
Jeuro ofzo, maar als je 'm toch gaat kopen, kennie
ook voor de betere gaan. Kost meer Jeuro's, maar
dan hebbie ook wat! Met geheugen en muziek!

Jaja… Best fossieltje,
Voordat je vergaat in een soort “Der Alte” gebral
moet je beseffen dat het lot al toegeslagen heeft. Een
typisch kenmerk van de oude lullen is dat ze zo
ontzettend veel lullen over oude lul zijn. Maar goed,
zonder hier dan ook veel woorden aan vies te
maken, er is al research naar nieuwe methoden
hoor. De beruchte Daniel S. had tot nu toe de beste
oplossing, hij wilde bij een aantal studenten carbon
datering gebruiken.
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