Redactioneel

Van het bestuur

Recept van de Tweek

De laatste SUN van het jaar 2007 ligt nu
voor jullie. Laten we daarom beginnen
met iedereen fantastische feestdagen toe
te wensen en de beste wensen voor het
nieuwe jaar 2008! Een aantal goede
voornemens van de SUN zijn om veel
meters bier te blijven weggeven in het
nieuwe jaar (en dan hopelijk snel in de
nieuwe borrelkelder) en om de frequentie
van de SUN's op dit hoge niveau te
houden zodat jullie onder het genot van
een goudgeel glaasje gerstenat kunnen
blijven genieten van ons tweekelijks
geproduceerde epos.
In deze SUN staat een heerlijk gerecht
voor tijdens het kerstdiner. Hier hoort
natuurlijk traditioneel wild geserveerd te
worden, maar ja, hoe maak je dat nou
klaar. Hier een lekker ideetje in elk geval!
En deze week hebben we een uitdagende
Puuzel! De laatste bijdrage van onze
Zweedse Dependance is een feit en
hiervoor
wordt
een
meter
bier
weggegeven.
Verder natuurlijk weer een aantal
standaardrubrieken voor het leesgenot
van de VriMiBo-gast. Dus veel leesplezier
gewenst en neem er nog eentje op de
feestdagen! Proost!

Nieuwjaarsborrel:
Dinsdag 8 Januari is er vanaf 16:00 uur
de nieuwjaarsborrel. Ook dit jaar weer zal
het bestuur oliebollen gaan bakken. Bij
deze willen we iedereen uitnodigen om
gezellig met ons het nieuwe jaar in te
luiden.
VerhuizingsUpdate:
De borrelovereenkomst tussen de vijf
deelnemende verenigingen is getekend.
Daarnaast gaan de statuten nu richting de
notaris. Vanaf eind volgende week is er
een borrelstichting actief die het bier en
fris inkopen voor de nieuwe borrelruimte
gaat afhandelen.
Pauze-ALV:
Aanstaande maandag 19 December is er
een Pauze-ALV. Tijdens deze korte maar
toch krachtige ALV zullen de notulen van
de ALV van 25 september behandeld
worden.
Daarnaast
zal
ook
de
afstudeermaandenverdeling
voor
het
studiejaar 2006/2007 bekend worden
gemaakt. Iedereen is van harte welkom
bij deze algemene leden vergadering.

Ree Biefstukjes met Cantharellen
Ingrediënten: 500 gr knolselderij, 3 dl water, 4
dl melk, 20 gr boter, 1 dl kippenbouillon, 250
gr ricotta, 1 dl olijfolie, 8 verse vijgen, 1 dl
water, 50 gr suiker, 1 el honing, 4 ree
biefstukjes à 150 gr, 3 el notenolie, 4
portobello's, 1 bakje cantharellen, peper en
zout, peterselie
Bereiding: Schil de knolselderij in blokjes van
2cm. Doe de knolselderij in een pan samen
met het water,melk en de kippenfond en breng
aan de kook. Voeg de boter toe om overkoken
te voorkomen kook in ongeveer 10 minuten
gaar op een lage warmtebron giet af. Pureer
de knolselderij met de staafmixer spatel de
ricotta erdoor en breng de puree op smaak
met zout en peper en eventueel met wat
olijfolie. Houd warm (of verwarm het later in de
magnetron). Schil de vijgen en snijd ze in
stukken. Doe in een steelpan met het
water,suiker en de honing. Breng aan de kook
en laat 5-10 minuten doorkoken tot er een jam
ontstaat .Laat naar keuze afkoelen of houd het
warm. Veeg de champignons schoon, (heel
laten)snijd de cantharellen in grove stukjes,zet
apart. Verwarm de notenolie in een koekenpan
op een hoge warmtebron. Schroei de
reebiefstukjes dicht,en zet de warmtebron laag
en bak aan beide kanten 2 minuten zodat het
vlees mooi rosé is. Neem de biefstukjes uit de
pan,dek af met aluminiumfolie en laat 5
minuten rusten. Bak intussen de hele
champignons en de cantharellen in het
braadvet van de biefstukjes. Verwarm de
borden. Leg op elk bord een stuk of vijf
champignons met het hoedje naar beneden.
Snijd de biefstukjes in plakken, en leg het
vlees schuin tegen de champignons aan.
Verdeel de cantharellen erboven op. Schep op
ieder bord met twee lepels een bolletje van de
knolselderij,Doe er een theelepel vijgen jam
op. Verdeel de rest van de vijgen jam over het
vlees. Maak het geheel af met een toefje
peterselie.

Namens het bestuur,
Frank Mak, President

Puusel

Agenda
Heden VriMiBo
19 dec SCALA Kerstdiner
08 jan Nieuwjaarsborrel
09 jan Lezing Movares
17 jan Lezing ASML
12/14 feb Doosenborrel
08 feb SKI-tilla Wintersport

Det är min sista text från Sverige. Nästa
gång Sun är trucks, är jag i
Nederländerna igen. Det är också den
sista Sun före Jul! Därför kommer här lite
mer fakta om Julen. I Sverige firar de
Lucia den trettonde December. Då träffas
de och sjunger för varandra. Dessutom
har de Julbord här, en sorts Jul middag
med samma mat varje år. Och den maten
är inte så bra enligt min nederländska
kollega. Han äter hellre nederländska
Julbröd. Jag önskar ni god Jul och gott
nytt år.
De eerste persoon die bovenstaand stukje
het meest juist en origineel heeft vertaald,
kan bij de SUN-redactie een lekkere
meter bier halen!

SunnySays
At Christmas play and make good cheer,
for Christmas comes but once a year.

Lieve Sunny
Graag zou ik al mijn vrienden helpen met
het verhuizen en klussen, maar logistiek
begint het een uitdaging te worden. Ik
krijg al mailtjes met teksten als: "ik ga
maar op woensdag verhuizen, want het
weekend ervoor is al geclaimd door X".
Hoe moet ik nu weten wie ik moet helpen
verhuizen / klussen? En dat terwijl er ook
nog kerstdiners en andere leuke borrels
zijn waar ik heen moet... - Anoniempje

Best Anoniempje,
Dit is inderdaad een lastig parket, maar
bekijk het van de positieve kant: in plaats
van elk weekend iemand verhuizen, ben
je nu in een weekje klaar. En tsja wat die
andere activiteiten betreft: probeer ze
gewoon in te plannen en sleep de andere
redactie-leden van de SUN ook mee. Dan
kunnen ze niet klussen of verhuizen op
dat moment en heb jij ook even rust. En
even ontspannen op de VriMiBo helpt
alleen maar mee om op te laden voor de
dingen die komen gaan!

Stellae Scintillae
Af en toe als je in de SK het woord Stellae
noemt, komt de reactie: "Doen die dan
nog wat?" Het antwoord is: "Ja!" Elke
maand hebben we een damesavondje om
gewoon eens lekker bij te kletsen, om
elkaars hobby's uit te proberen (o.a. heeft
iedereen een muts gebreid), om de
feestdagen te vieren met een etentje of
gewoon eens lekker een vrouwenfilm te
kijken. Ook onze tweede activiteit gaat er
weer aankomen voor jullie! Let goed op
de agenda van Scintilla, want de themaborrel van februari zal weer in het teken
staan van de Stellae, met dit keer als
thema: De Doosenborrel (dit in navolging
op de uiterst geslaagde Mutsenborrel).
Allemaal alvast fijne feestdagen gewenst
en de beste wensen voor 2008!

Deuk voor het klimaat
Een parkeerdeukje had de apache die kort
geleden een elektriciteitsmast wist te
scoren. Het ding is wonderwel geland. De
piloten hadden geen kleerscheur. Het
gevolg is bekend: het westelijke puntje
van Gelderland zit zonder stroom. Leuk
detail: het gemeentehuis was al snel
aangesloten, dus ook de feestverlichting
rond het gemeentehuis was een paar uur
na de "ramp" alweer in werking; het mag
koud zijn, maar het is weel sfeervol koud!
Verpleeghuizen werden snel van stroom
voorzien door middel van aggregaten,
maar de gemiddelde burger staat
vooralsnog in de kou. Uiteraard moet je
ook de voordelen van zoiets inzien:
scholieren moge zelf beslissen of ze naar
school komen, over een maand of negen
is er volop werk in de kraamzorg, je
pilsjes worden goed koel gehouden want
erg warm is het niet. Maar het grootste
voordeel is nog niet genoemd: Dit gaat
Balkende gebruiken om te showen dat er
flink energie bespaard wordt in zijn kleine
kikkerlandje! Hulde!

Opmerkelijk
- In het Amerikaanse Maricopa County
heeft de sherrif voorgesteld om dronken
chauffeurs te verplichten in de gevangenis
roze hemdjes te dragen.

- Verdonk uitgeroepen tot beste politicus.
- Jongeren in de Bommelerwaard hebben
gemengde gevoelens over de stroomstoring: "We hoeven niet naar school!
Maar we kunnen ook niet gamen..."
- In India hebben dieven het "magische"
been van een Hindoe-priester gestolen.
Ze voerden hem dronken en zaagden het
been, dat geneeskrachtige en magische
gaven wordt toegedicht, af.
- De gemeente Nijmegen kampt met een
tekort
aan
heroineverslaafden,
de
gemeente dreigt nu een subsidie mis te
lopen

Verkoold Lijk
Van
onze
nu.nl-F5-ende
internetcorrespondent - In een voorstad van
Parijs is een verkoold lijk gevonden. Het
ontzielde lichaam is vanuit een vliegtuig in
de tuin van een inwoner van Soisy-sousMontmorency terechtgekomen. De man
heeft zich kennelijk in het landingsgestel
van het vliegend gevaarte weten te
verstoppen, maar heeft de reis niet geheel
kunnen voltooien: jammer, want het
vliegtuig was bijna gearriveerd op haar
bestemming: Charles de Gaulle. De
politie is nog op zoek naar de identiteit
van de man. Tevens vraagt de Franse
politie zich nog af hoe een verkoolde man
in het landingsgestel van een vliegtuig
kan klimmen.

Redactie: TomL, BramN, DaanS, FritsP, en RoelfinaV
Dependance Zweden: MaaikeE
E-SUN: sunmembers@scintilla.utwente.nl
datum: vrijdag 14 december 2007
nr: 8 jaargang: 20

