Redactioneel

Van het bestuur

Sunny says

Je denkt natuurlijk, geen SUN buiten is
wel een SUN binnen en vice versa. HA!
Hebben wij je even mooi te pakken. Niet
dus, zon = SUN! Je moet tenslotte nog
steeds wat te lezen, puuzelen en later dit
weekend te eten hebben bij je biertje. En
hoe kan het dan ook anders, om er voor
te zorgen dat je als rasechte Nederlander
straks weer wat te klagen hebt, de SUN
gaat dit keer ook over de zon. Alsof we
daar al niet genoeg van hebben, ... toch?
Gelukkig is het recept dit keer lekker fris
en luchtig, want wie heeft er met dit weer
nou zin aan eten. En de Puuzel is (red:
heel) makkelijk, scheelt ook weer, wordt
er meer gedronken en hoeven je hersens
niet over te koken.
Oh nee, dan vergeet ik nog een stukje,
over de zon. En over toeval, en over
Gronings. Alsof het allemaal nog niet
genoeg is. Ben je de SUN na het lezen
van dit redactioneel nu al zat, dan hebben
we dit keer een multifunctionele SUN
gemaakt voor je. Hou hem boven je hoofd
en je hebt geen last.... enfin, het is wel
duidelijk. Proost!

Zoals jullie allemaal waarschijnlijk hebben
gemerkt is het mooie weer dat vorige
week is besteld, eindelijk aangekomen.
Het bestuur heeft ruim een half jaar
moeten zeuren, maar uiteindelijk is het
toch gelukt. We hopen dat jullie er
allemaal van genieten en lekker bruin
worden! Het is ook erg mooi weer in
Denemarken en Zweden, daar zitten
negen Scintillianen samen met negen
mensen van ETV te genieten van het
blonde schoon dat daar rondloopt.
Tevens worden er nog enkele bedrijven
bezocht om de Electrip nog inhoud te
geven, de slechte nachtrust is uiteraard
ook inbegrepen. Een redelijk groot object
is een paar weken geleden neergestreken
in de cosy-corner: de bank! Nu is het
mogelijk om lekker onderuitgezakt te
genieten van een kopje koffie uit de I-A
koffie-unit, welke we na de volgende I-A
ALV hopen te vervangen door een
superdeluxe
DE
koffiezetautomaat.
Kortom, geniet u allen nog van het
heerlijke weer en vergeet niet een
cadeautje te kopen voor moederdag. Op
de koningin, op Scintilla!

Weather forecast for tonight: dark.
Continued dark overnight, with widely
scattered light by morning.

Donut
Voor 10 cent kun je tegenwoordig
ontslagen worden, zo bleek in Canada.
Een horecamedewerkster gaf een donut
aan een kleutertje. Ze vergat te betalen,
en ook de kleuter was al platzak, waarna
haar baas haar op staande voet ontsloeg.
Terecht: kleuters van tegenwoordig willen
geen mini-donut, die willen breezers! duh!

Agenda
9 mei - VriMiBo - 't Gind
13 mei - Excursie Twentsche Kabel
Fabriek
15 mei - Bralborrel - 't Gind
19 mei - Twente Technology Week
21 mei - Studentondermersdag 2008
23 mei - VriMiBo - 't Gind
28 mei - Deltatechnologie Masterclass
3 juni - symposium "Artificial Evolution"
5 juni - LaserQuest met pizz en poolen
11 juni - Lezing Agilent over
WiMAX/LTE

Onee, zon

Recept
Pastasalade met kip en pesto
Ingrediënten: 250 gram fusillipasta, 300
gram kipfilet, kipkruiden, 3 eetlepels
olijfolie, zout, peper, 4 eetlepels pesto
(rood of groen), 1 eetlepels citroensap, 1
teen knoflook, 250 gram cherrytomaatjes,
4 lenteuitjes, 50 gram pijnboompitten, 100
gram geraspte kaas, 2 eetlepels
basilicum
Bereiding: Kook de pasta volgens
gebruiksaanwijzing. Snijd de kipfilet in
kleine stukjes en kruid dit met de
kipkruiden. Bak ze in 1 eetl. olijfolie. Roer
de pesto door de andere 2 eetlepels
olijfolie. Doe hier de uitgeperste teen
knoflook en de citroensap erbij. Roer het
pestomengsel door de afgegoten pasta.
Snijd de tomaatjes in 4 partjes en de
lenteui
in
ringetjes.
Rooster
de
pijnboompitten. En roer als laatste de
geraspte kaas, de pijnboompitten en de
kip door de pasta. Lekker met vers
stokbrood of ciabatta.

Voor wie het nog niet door had: de zon
schijnt. Uiteraard had je dat al gemerkt:
nu.nl staat vol met zonnige plaatjes,
geenstijl.nl laat op eigen wijze weten hoe
warm het wel niet is en ook buienradar.nl
laat door middel van _geen_ blauw en
rode stipjes boven het oosten van het
land weten dat e omer begonnen is. Met
een beetje pech heb je zelfs het
aluminium folie voor je raam moeten
aapassen omdat de zon maar akelig op je
24" schijnt; erg hinderlijk tijdens GTA-IV.
Het is een nare tijd. De duo-core in je
rekenmachine is al rap 5 graden warmer,
alle overclocking van de laatste tijd moet
teruggezet worden, hetgeen je terugziet in
de cacti-statistieken van je server...
Afzien. De vooruitzichten zijn nog
slechter, want het blijft warm. Enig
bijkomend voordeel is de drukte op
internet. De downloads zijn net ff sneller
als niet de hele flat online zit, gelukkig
maar.
Hiawatha of ciabatta??

Toeval

Cursus Gronings

Even kijken, wat hebben we dit
weekend...
1) Mooi weer, bijna TE mooi weer. En het
is ook nog lang niet weg volgens PietTimo Krollma. Het schijnt namelijk dat dat
gebied wat boven op ons drukt, zorgt voor
een blokkade. Een soort file in de lucht
dus, geen laag gespuis wat er langs kan.
2) Pinksteren, Wikipedia: Herdenking van
de uitstorting van de Heilige Geest, zal
het iets met die blokkade te maken
hebben? 3) Familiedagen, -weekendjes of
-uitjes. Vraag een gemiddelde medestudent (zo één met familie) en hij, of in
het zeldzame geval een zij, heb een
familiedag. Meestal komt het neer op
vooral eten en met dit weer dus zui...
drinken.
.
4) Pinkpop. Je weet wel dat festival in
Landgraaf wat vroegâh altijd betâh was
en niet op TV
5) Moederdag. Hopelijk ben je het niet
vergeten, anders kun je het altijd nog af
doen met een etentje, meteen te
combineren met de familiedag, het mooie
weer en Pinksteren. Hoe dan ook, veel
plezier met je moeder en familie op
Pinkpop!

Les 1 is woensdag avond vertoond op
RTV-Noord. In de nieuwsuitzending kon
presentator
Sacharko
Broere
zijn
Nederlandstalige tekst niet volgen en viel
hij terug op zijn moedertaal. Voor deze
eerste les introduceren we 3 spreuken:
'Tyfus', 'kut' en 'fucking hell'.

De betekenis van deze Groningse
woorden volgens spoedig in les 2.
Bedankt Sacharko Broere!

Puuzel
Bepaal de kleinste reële M in:
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