Redactioneel

Agenda

Recept van de Tweek

Het is zover. De eerste Scintilla-VriMiBo
in 't Gind. Een heugelijke doorstart van
een aloude traditie. Nu nog zorgen dat
ook de leerstoelen in de Zilverling van
deze traditie op de hoogte komen zodat
het weer gezellig druk wordt op de
afsluitende borrel van de werkweek. Een
groot deel van de SUN-redactie zit
momenteel op de Carièrrebeurs om hard
op zoek te gaan naar een goede baan.
Maar omdat de eerste VriMiBo in 't Gind
toch niet zonder een SUN kan
plaatsvinden, hebben we toch ons best
gedaan om een leuke SUN voor jullie te
maken. Met deze week uiteraard een
puuzel, een recept, een lieve sunny en
een prijsvraag. Vooral deze laatste
verdient even wat aandacht, dus lees het
door en we hopen op veel leuke en
originele inzendingen!
Allemaal veel plezier met het lezen van
deze SUN. Wij zeggen proost en tot de
volgende Tweek!!

Heden VriMiBo
19 mrt Excursie OTB-Solar
26 mrt Lezing Siemens
26 mrt Uitreiking OPEL-prijs
24 apr Lezing Accenture

Risotto met ham en courgette
Ingrediënten: 1 grote ui, 1 teentje
knoflook, 1 middelgrote courgette, circa
250 g gekookte ham in 1 of 2 dikke
plakken, 1 blikje maïskorrels (circa 200
g), 1/8 l slagroom, 2 eieren, 100 g
versgeraspte oude Goudse kaas, 2 eetl.
fijngehakte
peterselie,
zout
en
versgemalen peper, 40 g boter, 300 g
risottorijst,
3/4
l
kippenbouillon,
zelfgetrokken, uit een pot of van tabletten,
scheutje citroensap, boter om te bakken

Van het bestuur
Actievelingenboekje
Het bestuur is momenteel druk bezig met
het maken van een boekje voor mensen
die actief willen worden. Alle commissies
worden behandeld, zodat studenten een
goed beeld krijgen van wat een
commissie inhoudt.
Verzamelpunt
Een nieuwe locatie betekent een nieuw
noodplan. Vanaf nu moeten jullie, trouwe
VriMiBo-gangers, je naar de kantine van
de Horst begeven in het geval van een
ontruiming. Dit is tijdelijk en duurt totdat
de Waaier heropend wordt.
Gratis bier
Bij wijze van proef is er vandaag een
gratis fust van 4People op de VriMiBo.
Hiervoor mogen 2 mensen met jullie
praten. Graag horen we wat jullie van
deze actie vinden en of het iets is dat
jullie vaker zouden willen zien.
Met vriendelijke groeten,
Erwin Bronkhorst - Secretaris

Prijsvraag
't Gind is de naam van de nieuwe
borrelkelder. Zoals bijna alle namen
binnen Scintilla is dit een afkorting.
Kierewiet had in de vorige SUN al als
betekenis: Grolsch is niet duur! Aan jullie
vandaag om grappige betekenissen te
verzinnen voor de letters van 't Gind en
deze op te sturen naar de redactie van de
SUN. De uiterste inleverdatum is 31
maart en uit de inzendingen zal de
redactie een winnaar kiezen waarvoor een
mooie prijs beschikbaar is.

Lieve Sunny
Weken
geleden
werden
we
al
geindoctrineerd dat als we carrière willen
maken we vandaag naar Amsterdam toe
moesten. En gister kregen we te horen
dat in 't Gind ook recruiters rond lopen!
Waar moeten we nou heen!
Carrière zoekende SUN-redactie leden.
Lieve SUN-redactie,
Als recruiter hoor je nu toch ook op de
Carrière-beurs te zijn en twee recruiters
wegen toch niet op tegen de honderden
op de Carrière-beurs! Natuurlijk wil je als
kieskeurig SUN-redactie lid toch ook meer
keus hebben! Dus ondanks dat ik jullie
enorm ga missen en het bier daar duurder
is, horen jullie nu toch in Amsterdam te
zijn! Liefs Sunny

4people
Vandaag zijn er
recruiters van het
bedrijf
4People
aanwezig.
Zij
hebben deze VriMiBo gesponsord met
een fust en zijn kunnen jullie meer
vertellen over het bedrijf en wat zij voor
jullie kunnen betekenen. Lijkt het je dus
een leuk bedrijf, stap op de recruiters af
en vraag ze het hemd van het lijf!

Bereiding: Snipper de ui en de knoflook.
Snijd de gewassen courgette eerst in de
lengte in repen en daarna in blokjes. Snijd
de ham in blokjes. Pureer de maïskorrels
met
de
slagroom
grof
in
de
foodprocessor. Klop de eieren los met de
helft van de kaas, de peterselie en wat
zout en peper. Verhit de boter in een pan
met een dikke bodem. Laat de ui en de
knoflook glazig fruiten. Voeg de ham en
de courgette toe en laat kort meebakken.
Voeg de rijst toe en laat bakken tot de
korrels rondom glimmen. Voeg circa 1/3
van de hete bouillon toe, breng al roerend
aan de kook, draai het vuur laag en laat
de rijst regelmatig roerend zachtjes koken
tot het meeste vocht is opgenomen. Voeg
de helft van de resterende bouillon toe en
als de rijst weer bijna droog is scheut voor
scheut de rest tot de rijst beetgaar is. Dat
duurt circa 20 minuten, afhankelijk van de
gebruikte rijstsoort. Roer er dan de
maïsroom door, laat goed doorwarmen
en breng de risotto op smaak met
citroensap, zout en peper. Verhit terwijl de
rijst kookt in een koekenpan met een antiaanbaklaag een klontje boter, bak een
dunne omelet van het eimengsel en rol
die losjes op. Snijd in schuine plakken en
garneer daarmee de risotto. Bestrooi met
de resterende kaas.

Bord op schoot
Ja, ja, het voetbal is weer terug bij de
NOS. Alleen waar ze het toch vandaan
halen dat je anders niet het bord op
schoot zou kunnen hebben, dat snap ik af
en toe niet. Wij eten altijd met het bord op
schoot, ook de andere dagen van de week
en ik denk dat veel Nederlanders dit ook

doen. Dit is de trend in Nederland de
laatste 10 jaar, waarbij het tijdstip van het
voetbal niet zozeer iets te maken heeft
met het wel of niet eten voor de televisie.
Maar voor de echte voetbalfans is het
natuurlijk goed nieuws dat er straks geen
reclames
meer
tussen
de
wedstrijdsamenvattingen door zitten.

Puuzel
Te vinden woorden:
scintilla, zilverling, hogekamp, erelid, sun,
verhuizing,
studie,
knutselen,
elektrotechniek, tltzeidl, tombe, arago,
vrimibo, tgind, borrel, achterbar, dartbord,
piano, bel, bier, grolsch, deklok, vrijdag,

kierewiet, STORES, MrMu, flits, cantus,
ping, drinken, kater, brak, zuipen, glas,
wijn,
meter,
pokeren,
bestuur,
sunredactie, vacature
Degene met als eerste alle woorden
gevonden heeft, ontvangt een meter bier
van de tappers.

Opmerkelijk
* De Duitse justitie heeft een vrouw
aangeklaagd die rattengif in een biertje
voor haar man had gedaan, die daardoor
in coma raakte. De 42-jarige vrouw wilde
van haar echtgenoot af omdat zij een
verhouding met haar 78-jarige oom had.
* Een 32-jarige man uit Dordrecht is
aangehouden nadat hij 26 luchtverfrissers
had gestolen. Hij zal nu wel erg lekker
ruiken...
* De 8-jarige Joao Victor Portelinha de
Oliveira
heeft
met
succes
het
toelatingsexamen afgelegd van de
rechtenfaculteit van de universiteit van
Sao Paulo.
*
Inwoners
van
het
Gelderse
Scherpenzeel zijn opgeschrikt door enkele
grote ijsblokken die uit de lucht kwamen
vallen. Volgens een zegsman van Meteo
Consult had het grootste blok een
diameter van 30 centimeter.
* * Een plakje van een door gevangenen
gebakken cake is vier Deense cipiers
zwaar op de maag gevallen. Het baksel
bevatte drugs.
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