suiker, 1 1/2 El. Kook olie, 1/4 Tl. Vanille
extract

Redactioneel

Puuzel

Het is Sunny helaas niet gelukt om tickets
te bemachtigen voor de schaatswedstrijden op de Olympische Spelen in
Vancouver. Dat is een mazzeltje voor
jullie, want dat betekend dat er vandaag
op de VriMiBo toch gewoon een SUN is
om te lezen. Uiteraard volgt Sunny al het
olympische nieuws wel op de voet en
momenteel is Sunny nog even aan het
bijkomen van de spannende 1000m voor
vrouwen van gisteren. Wat een race was
dat. Het schaatsen van de Stellae-dames
van afgelopen woensdag kwam aardig in
de buurt, maar ja die hadden zich niet
gekwalificeerd voor de spelen.

Afgelopen winter maakte iemand twee
sneeuwballen, waarvan de ene een twee
keer zo grote diameter had als de andere.
Nu het echter weer warmer wordt
beginnen de sneeuwballen te smelten.
Het smelten vind alleen plaats aan het
oppervlak van de ballen, dus de snelheid
waarmee een bal smolt was evenredig
met de oppervlakte van (het restant van)
de bal.

De afgelopen week staat ook het
kamerdebat over Uruzgan en Afghanistan
op het programma in de Tweede Kamer
wat weer zorgt voor ruzies in het kabinet.
Of het kabinet zal vallen vanmiddag daar
weet Sunny niets van, maar ik zou er
maar geen biertje minder om drinken.
Geniet naast het biertje van de rest van
de SUN, met uiteraard weer een lekker
recept (uit Canada) om dit weekend klaar
te maken, een puuzel om wat gratis bier
mee te verdienen en wat opmerkelijk
nieuws uit de afgelopen weken.

Lever je antwoord in bij de Borrel.

Bereidingswijze: Bak voor 35 minuten.

Verkiezingsstrijd

Test of een prikkertje er schoon en droog
uitkomt. Op een bedraad rek even 5
minuten afkoelen. Met een mes de cake
even van de pan los snijden en in 4 of 6
stukken delen.

Proost en tot de volgende Tweek!

Agenda
19 feb VriMiBo 16:00u AbScInt
01 mrt LaTeX-cursus Beginners 20:00u SK
03 mrt Study Project SPOCK bijeenkomst
12:30u HO-B1228
03 mrt Microcontroller Cursus Deel 1
19:30u Westzaal
04 mrt Bright Twente Borrel 16:30u
Grolsch veste
05 mrt VriMiBo
08 mrt LaTeX-cursus Gevorderden 20:00u
SK
10 mrt Microcontroller Cursus Deel 2
19:30u Westzaal
11 mrt Poker- en Klaverjasavond 21:00u
Kantine Waaier
17 mrt Microcontroller Cursus Deel 3
19:30u Westzaal
23 mrt ALV 20:00u CI-T100
29 mrt Uitreiking OPEL 15:45u
09 apr VriMiBo 16:00u AbScInt

Wanneer van de grote sneeuwbal het
halve volume is gesmolten, hoeveel is er
dan nog over van de kleine sneeuwbal?
Met het eerste juiste antwoord is zoals
gebruikelijk een meter bier te verdienen!

In de landelijke media is er vooral
aandacht voor het chimpanseegedrag van
Wouter Bos en consorten. In de SUN
deze tweek aandacht voor de nakende
gemeenteraadsverkiezingen. Voor de
student die niet zo op de hoogte is van de
lokale politiek schijnen we licht op een
punt van discussie: De beslissing om het
viaduct voor de UT te slopen en te
vervangen door een gelijkvloerse kruising
met busbaan. Aanleiding is dat het
huidige viaduct een (psychologisch)
obstakel is tussen het Kennispark en de
UT. Een doorgaande weg moet daar
verandering in brengen. In de politiek gaat
de discussie vooral om de kosten en de
vraag of de ruimte die vrij komt door de
sloop wel nodig is voor extra bebouwing
op het Kennispark in deze tijd van
economische crisis. Sunny ziet niet hoe
een drukke weg de twee gebieden
überhaupt beter verbindt dan een viaduct
waar je rustig onder door kunt
fietsen/wandelen...

Recept van de Tweek
Canadese appel/cranberry cake

Ingrediënten: 4 El. Bruine basterd suiker,
1 El. Boter, 4 El. Cranberries, 1 Appel
geschild, 65-70 Gr. Bloem, 1/2 Tl.
Bakpoeder, 1/8 Tl zout, 1 Groot geklutst
ei, 60 Ml. Karnemelk, 5 El. Bruine basterd

Voorbereiding: Oven voorverwarmen: 175
C. Eerste 2 ingrediënten in de bakpan
doen en in de oven zetten. Bak het voor
ongeveer 5 min. totdat de boter begint te
pruttelen. Verwijder de pan en strooi de
veenbessen en appels over de boter
vloeistof. Even opzij zetten. De volgende 3
ingrediënten samen voegen en een kuil in
de midden maken. De volgende 5
ingrediënten in een schaal combineren en
dan in de kuil toevoegen. Even door
roeren zodat alles net redelijk gemixt is.
Dit nu over de appel en cranberry mix
smeren tot een gladde massa.

Het beste idee...
... van de campus. Dit voorjaar worden het
nieuwe gebouw Carré en de centrale hal,
Hal B, in gebruik genomen. Via Hal B kun
je dan naar de Zilverling, de Waaier en
Carré. De Waaier neemt een centrale
positie in op de Universiteit, veel officiële
UT evenementen vinden daar plaats. Hal
B wordt ons nieuwe visitekaartje.
De UT wil in Hal B het onderwijs en
onderzoek van de Universiteit Twente op
een spetterende en aansprekende manier
verbeelden.
We
roepen
iedere
wetenschapper, medewerker en student
van de UT op om mee te denken. Maak
een ontwerp voor in de toegangshal van
Carré, de Waaier en de Zilverling en
maak een kans op € 1000,-! Kijk op
http://www.utwente.nl/hetbesteidee/ voor
meer informatie.

9e Lustrum Scintilla
Het is nog ver in de
toekomst, zo lijkt het
althans,
maar
in
september
bestaat
Scintilla al weer 45
jaar. Uiteraard is het
de bedoeling om een
geweldige
lustrum
week te organiseren
vol leuke activiteiten.
Om dit voor elkaar te
krijgen, zoekt de lustrumcommissie nog
versterking. Lijkt het jou leuk om het
lustrum te organiseren en dingen als een
kamp, een feest of een gave activiteit neer
te zetten? En heb je een paar uurtjes in
de week over? Kom dan bij de
lustrumcommissie om het 9e lustrum van
Scintilla niet geruisloos voorbij te laten
gaan en vul bovenstaande foto met jouw
aanwezigheid!
(Aanmelden kan bij het bestuur)

Opmerkelijk
- Een man in Duitsland moet begin
volgende maand voor de rechter
verschijnen omdat hij heeft ingebroken in
een gevangenis.
- Nieuw-Zeelandse onderzoekers hebben
onder het ijs van Antarctica vijf kisten
whisky en brandy gevonden, die daar ruim

honderd jaar geleden waren begraven
door de poolreiziger Ernest Shackleton
(1874-1922). (Red. Dat is nog eens een
goede reden om een feestje te geven)
- De Australische tv-weerman Steve
Jacobs dreigt beroemd te worden, niet
vanwege zijn mooie weerpraatjes voor de
Today Show van de zender Channel 9,
maar vanwege het feit dat hij voor het oog
van de tv-kijkers door een pelikaan werd
aangevallen.
- Een door vergissing doodverklaarde
vrouw heeft een begrafenisondernemer in
Colombia de stuipen op het lijf gejaagd.
De man wilde het 'lijk' met formaline
behandelen toen ze plotseling weer
bewoog en zichtbaar begon te ademen.
- Een 19-jarig meisje uit het Engelse
Peterborough verloor deels haar haar
nadat ze besloot een nieuwe shampoo te
proberen.

- In Letland wordt een complete stad
geveild. Het gaat om het geheel verlaten
Skrunda-1 dat tijdens het Sovjettijdperk
dienst
deed
als
radarbasis.
Opbrengst: 2 miljoen euro.

Van een Grafieklid
Vorige week was de zeer geslaagde
Valentijnsborrel, georganiseerd door de
Stellae Scintillae. Een paar dagen later
kwam een oud-grafieklid de onderstaande
grafiek tegen die wel kenmerkend is voor
het fenomeen Valentijnsdag. Toch iets om
volgend jaar rekening mee te houden en
toch gewoon een doosje chocolade te
kopen of een etentje, want die bloemisten
hebben dit jaar al genoeg geprofiteerd
volgens het grafiekje.

- Een 19-jarige man uit Nieuwegein is
maandag in zijn woonplaats gewond
geraakt toen hij een fiets op zijn hoofd
kreeg. (Red. Wat de klimaatverandering
allemaal al niet te weeg brengt)
- Bijten op een medaille - de tandplak - ten
behoeve van een obligate foto moet ter
bescherming van de sporters nodig
verboden worden. Bij een Duitse Rodelaar
is een stuk van zijn tand afgebroken na
voor de foto even op zijn medaille te
bijten.
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