Redactioneel

Winterweer

Recept van de Tweek

Zoals jullie zien heeft ook de SUN de
feestdagen overleefd. Een gedeelte van de
tijd was Sunny wel wat ingesneeuwd, maar
gelukkig zijn we op tijd uitgegraven om voor
deze eerste VriMiBo van 2010 een leuke
SUN af te leveren. Een nieuw jaar vol nieuwe
uitdagingen staat voor de deur. Onder
andere de uitdaging: hoe krijgen we nieuwe
redactieleden voor de SUN zal ons nog wat
hoofdbrekers kosten. Maar voor vele onder
jullie zal de uitdaging liggen op het gebied
van studeren, zorgen dat je je projecten en
tentamens gaat halen.
Omdat iedereen het nieuwe jaar begint met
goede voornemens, doen wij dat ook. Dus
deze SUN staat weer boordevol leuke
artikelen, een puuzel, een recept van de
tweek, een lieve sunny en nog veel meer.
Dus vanaf deze plek wenst Sunny je veel
leesplezier toe en vooral een gezellige
VriMiBo: Proost!

Koud, wit en glibberig. Enschede de laatste
tijd, een goed begin van het nieuwe jaar!
Veel schaatsen worden al uit de kast gepakt,
geslepen enzovoorts. Alleen vergeten veel
mensen dat sneeuw erg slecht voor ijs is...
Dus ondanks de heerlijk koude dagen, nog
steeds
geen
natuurijs.
Kans
op
elfstedentocht is wat dat betreft ook weer
klein omdat het in Friesland ook flink
gesneeuwt heeft. Maar gelukkig kan er wel
flink geoefend worden op de ijsbaan!

Jambalaya (pikante rijst)

Agenda
08 jan VriMiBo 16:00u, AbScInt
12 jan Lunchlezing OLFAR 12:30u, CiT300
15 jan VriMiBo 16:00u, AbScInt
04 feb Onderwijsdiscussielunch 12:40u, Ci
T300
04 feb StOEL BBQ, 16:00u
09 feb Grolsch excursie 16:00u, Zilverling
11 feb Valentijnsborrel 16:00u, AbScInt
04 mrt Poker- en klaverjastoernooi 20:00u
AbScInt

Van het bestuur
Het bestuur is na de welverdiende vakantie
weer fris begonnen aan haar taken. En hoe
anders kon het jaar begonnen worden dat
met een spiksplinternieuwe website?! Jawel,
hij is er eindelijk en aan de vele goede
reacties te horen was dit ook nodig ook. Ook
werd het jaar goed begonnen tijdens de
Nieuwjaarsborrel, waarbij het bestuur zelf
oliebollen maakte. Ook deze borrel was weer
druk bezocht: al met al een prima begin van
een nieuw jaar!
Naast alle Nieuwjaarsactiviteiten is het
bestuur druk op zoek naar mensen voor de
lustrumcommissie. Heb jij zin om tijdens het
lustrum een aantal activiteiten of misschien
zelfs een symposium te organiseren, meld je
dan bij ons!
Namens het 80e bestuur, Op de Koningin,
op Scintilla!

I.i.g. zolang de ijsbaan te bereiken is, want
de laatste geruchten zeggen dat het zout op
is... Terwijl we hier omringt worden door de
zouthuisjes! In Duitsland hebben ze wel een
manier om het zoutstrooien te beperken, ipv
van strooien mensen verplichten om goede
banden onder hun auto te zetten. Misschien
is dat ook wel een idee voor hier! Of terug
naar paard en wagen, wat spikes onder de
hoeven en rijden maar!
Advies voor aankomend weekend, bel je
ouders op en zeg dat het onverantwoord is
om naar huis te komen, blijf wat langer op de
borrel zitten, want meer bier betekent meer
warm...
En dan hopen dat al die
weermannen/vrouwen het weer es fout
hebben, het vreselijk mooi weer zal worden
zodat je een heerlijk weekendje hebt in
Enschede!

Opmerkelijk
- Vrouw redt hond uit ijskoud water
- Fietsersbond luidt noodklok over gladheid ze adviseren de gemeente aan te klagen als
je bent gevallen door gladheid
- Belgische trein maakt plasstop vanwege
defecte toiletten
- Spugende Chinees wordt uit woning gezet
- Een 19-jarige automobiliste uit het
Groningse Bellingwolde die een uitgegleden
man te hulp wilde schieten, heeft het
slachtoffer per ongeluk aangereden.
- Roemeense gooit 40.000 euro weg
- Bejaarde schiet op sneeuwballengooiers dus eerste kijken waar je heengooit.
- Een 54-jarige inwoonster van Groesbeek is
zondag aangehouden nadat zij vele malen
het alarmnummer 112 had gebeld. De vrouw
verklaarde behoefte te hebben aan een goed
gesprek.

Sunny Says
Brrrr, Koud Hè!

Ingrediënten (4 pers.): 500 g. kipfilet in
blokjes gesneden; 100 g. boeren achterham,
in blokjes gesneden; 100 g. chorizo, in
blokjes gesneden; 4 eetlepels olijfolie; 1 ui in
blokjes gesneden; 1 teentje fijngesneden
knoflook; 1/3 gele, 1/3 groene, 1/3 rode
paprika,
in
blokjes
gesneden;
2
bleekselderijstengels in blokjes gesneden;
200 g. gekookte rijst; 1 snufje cayennepeper;
1
snufje
chilipoeder;
1
theelepel
paprikapoeder 3 lente uien in ringetjes
gesneden;
3
eetlepels
versgehakte
peterselie; versgemalen peper en zout;
Komkommer en tomaat voor de garnering.

Bereiding: Snijd eerst alle groenten en zet
deze klaar zodat u achter elkaar door kunt
werken. Kook ondertussen de rijst. Verhit de
olie in een ruime pan met dikke bodem. Kruid
de kipblokjes met peper, zout, chilipoeder,
cayennepeper en paprikapoeder en bak deze
goudbruin en gaar. Neem ze uit de pan en
houd apart. Bak in de overgebleven olie, de
ui, knoflook, paprika, bleekselderij licht aan.
Voeg de ham, chorizo en kipblokjes er aan
toe en laat even meegaan. De gekookte rijst
en lente ui erbij scheppen en het geheel
goed verwarmen. Schep dit alles in een
ruime schaal, bestrooi met de peterselie en
garneer met plakken komkommer en tomaat.

Engels
Gelezen in het UT-nieuws: "Engels van
docenten is voldoende". Mooi dat dat
tegenwoordig beter geregeld is dacht ik even
(want "vroeger" toen het gemiddelde SUN-lid
nog colleges volgde was het allemaal niet zo
best). Maar al snel bleek dat docenten
gemiddeld net met een voldoende werden
beoordeeld. Nou het zal wel weer aan mij
liggen maar dat vind ik dus helemaal niet
voldoende.
Iedereen
die
Engelstalig
onderwijs geeft zou toch bovengemiddeld
Engels moeten spreken, anders kun je toch
geen kennis overbrengen? Ik kan me
colleges herinneren waarbij de docent
halverwege het college begint te haperen en
te stotteren om vervolgens de belangrijkste
drie zinnen van het vak maar in het
Nederlands te doen, zodat de helft van de
zaal (die geen Nederlands spreekt) elkaar
onbegrijpelijk zit aan te kijken. Wat mij betreft
zouden ze iedere docent grondig mogen
toetsen aan zijn of haar taalvaardigheid, niet
voldoende? Ontslag.

Lieve Sunny
Je hoort nu overal 'Kou zit tussen je oren!',
maar waarom is de rest van mijn lichaam
dan ook zo koud als ik naar buiten ga? Ik
heb ook al wat soep gehaalt en wat worsten,
mooie muts bij gekregen, maar zelfs dat
helpt helemaal niet! De muts is zelfs een
beetje te klein.... Lieve Sunny, wat moet ik
doen?
- Brrrr Een Koukleumpje
Lief IJsklontje,
Kou zit tussen je oren!

- Liefs Sunny
ps. Alleen een muts is niet voldoende als je
naar buiten gaat! Een biertje helpt ook erg
goed om de kou tegen te gaan en wat de
muts betreft, het breipatroon staat op
internet, vraag Mariëlla even of ze je leert
breien en succes! Of loop even langs de
STORES en koop een geweldige Scintillamuts!

Winter-Puuzel
Horizontaal:
2 Twents bier
4 Uitgiftetijd van de SUN
6 Bep. zilveren munt
9 Dispuut van oud-bestuursleden
12 Druk die een gas op een vat of een
andere weerstand uitoefent
13 Hoofd van een kring waarbinnen iets geldt
15 Instelling voor wetenschappelijk onderwijs
17 Beloning voor de eerste correcte
uitwerking van de puuzel
18 Koudste jaargetijde
21 Mythologische valleien waar eeuwige
lente heerst

26 Borrelkelder EWI
27 Bolgewas
28 Iemand die veel tijd achter een PC
doorbrengt
29 Oudste studievereniging op de campus
30 Dispuut van EL-dames
31 Eenheid van temperatuur
32 Leverancier van de borrelkelder

Verticaal:
1 Buitenwerk van een vesting
3 Capaciteit
5 God van de Winter
7 Rivier in Twente
8 1e Maand van het jaar
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10 Schaatstocht in Friesland
11 Hoogte en tevens breedte die een rivier in
de winter bereikt
14 Resistentie
16 Eng. voor zon
19 Bui van fijne, door krachtige wind
stuivende sneeuw
20 Film uit 1999
22 Winteractiviteit
23 Iemand die de kwaliteit van het ijs keurt
24 Gerecht voor na het schaatsen
25 Kettingbrief
(De eerste goede oplossing is een meter bier
waard! Inleveren bij een SUN-member)
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