Redactioneel

Puuzel

Morgen is het Koninginnedag! Zo vlak
voor het WK voetbal een mooi moment
om alle Oranje spulletjes weer eens
onder uit de kast te halen. Mocht je
nog geen Oranje zooi hebben dan is
morgen de uitgelezen kans om op een
van de vele rommelmarkten in het land
voor een redelijke prijs je collectie
te starten of uit te breiden. Echter
is er dit jaar nogal wat verwarring
omtrend de laatste dag in April (?)
Enkele mensen zullen meteen denken:
"Viel vorig jaar Koninginnenacht ook
al niet na de VriMiBo?" Ja dat klopt!
Dat was zo goed bevallen, dat Sunny
zijn uiterste best heeft gedaan om
dat dit jaar nog eens dunnetjes over
te doen. De VriMiBo belooft dus weer
een
mooie
voorbereiding
op
Koninginnenacht te worden. Al was het
maar om het feit dat op dit ogenblik
Hare Majesteit elders op de Camping
ook aan de vrijdagmiddag champagne
zit (of staat). Voor mensen die eens
terug willen zwaaien, het een en
ander vindt plaats in de Waaier.

Je doet mee aan een zwemwedstrijd
waar de start op het strand, welke
mooi recht verondersteld mag worden.
De finish is in de het water. Een
manier om bij de finish te komen is 4
km over het strand rennen daarna 90
graden te draaien en 1 kilometer
zwemmen. Maar je kan ook ergens
anders het water in. Je snelheid op
het strand is 6 km/h en in het water
3 km/h. Wanneer, gemeten vanaf de
startlijn kan je het beste het water
ingaan?

Verder is er in deze SUN een heerlijk
gerecht voor bananen-room-rum taart
te
vinden.
Gisteren
officieel
geproefd en SUN waardig bevonden door
een groot gedeelte van de redactie.
Iets heel anders, recentelijk is er
een
wetenschappelijk
artikel
gepubliceerd,
waarin
geleerden
erachter zijn gekomen dat honden
altijd de snelste weg kiezen naar een
tak of bal die in het water ligt. Om
te kijken of de gemiddelde Tombe
bezoeker slimmer is dan een hond
hebben we een vergelijkbare puzzel,
waar een meter bier mee valt te
verdienen. Al met al weer genoeg
lettertjes
en
cijfertjes
om
een
A4'tje
mee
te
vullen.
Veel
leesplezier met deze SUN!

Opel 2006
Binnen de opleiding Elektrotechniek
wordt dit jaar voor de zevende keer
de Onderwijs Prijs Elektrotechniek,
kortweg OPEL, uitgereikt. Deze prijs
wordt uitgereikt aan de beste docent
van
dat
studiejaar,
binnen
een
bepaald thema. Het thema van dit jaar
is “Vernieuwing in het onderwijs”. De
OPEL is een initiatief van Scintilla
en het StOEL, maar
omdat ook jullie
natuurlijk als geen ander weten hoe
de docenten hun werk doen, vragen we
ieder van jullie op een docent te
stemmen die volgens jullie dit jaar
deze prijs moet winnen. Een docent
voordragen voor een nominatie gaat
via internet. Op maandag 1 mei zal de
stemming
geopend
worden
op
http://www.scintilla.utwente.nl/opel.
De stemming is open tot zondag 21
mei, maar stem zo vroeg mogelijk,
zodat je het niet vergeet.
Alvast bedankt voor je stem!

Lieve Beginner,
Ik snap dat klussen voor bestuurders
natuurlijk
ook
belangrijk
is
en
waarschijnlijk leer je er ook wel
iets van maar eigenlijk is dat toch
niet echt je bestuurstaak! Om te
weten wat je eigenlijk in het bestuur
zou moeten doen raad ik je aan een
biertje
te
pakken
en
een
paar
geschikte Viri op te zoeken! Zij
kunnen je natuurlijk altijd alle
wijze raad geven die jij nodig hebt!
Succes
Liefs Sunny

Van de tap(per)

Recept van de tweek

In deze editie van 'Van de Tapper'
even geen betoog, relaas, of geheim
verhaal over het raadsel van het
verdwenen mysterie, maar een heus
wetenschappelijk
semi-verantwoord
KlantTevredenheidsOnderzoek.
Want,
wanneer de lammetjes door de wei
dartelen, de zon voorzichtig haar
ogen open doet en de buitenwereld
langzamerhand
kleur
begint
te
krijgen, ook dan is de VriMiBo weer
een geschikte plaats om de week uit
en het weekend in te luiden. Net
zoals in de winter en de herfst. In
het onwaarschijnlijke geval dat er
nog verbeteringen mogelijk zijn aan
de
VriMiBo
en
borrels
in
het
algemeen,
is
onderstaande
questionaire opgesteld. Invullen en
overhandigen
(bierviltjes
zijn
geschikte media) levert een bier op.

Bananen-room-rumtaart

Wat mis jij tijdens de Borrel?
a. plastic glazen
b. college
c. mijn computer
d. anders, nl:

Verwarm de oven voor op 190 0C.
Bekleed het deef met bakpapier en leg
er gedroogde bonen op. Bak de bodem
10 min. in de oven, verwijder het
papier en de bonen en zet de bodem
nog 10 min. in de oven. Strooi de
chocolade over de warme bodem en laat
hem in 5 min. smelten. Smeer de
chocolade uit.

Stel, bier was niet geel, welke kleur
zou het volgens jou dan wel moeten
hebben?
a. Oranje
b. Zwart
c. Turquoise
d. Fluorescerend
VriMiBo's vind ik...
a. bijzonder geslaagd
b. nodig
c. prima ontbijt
d. anders, nl:
Suggesties?
a. Ja
b. Nee, wel opmerkingen
c. Ja, nl:

250g bloem, 170g ongezouten boter,
80g pure chocolade, 4 eidooiers, 130g
fijne kristalsuiker, 0,5tl vanilleessence, 2el custardpoeder, 5dl melk,
1tl rum, 3 bananen in plakken.
Meng de bloem en 130gr boter tot dit
een fijn kruimelmengsel wordt. Voeg
daarna in kleine hoevelheden water
toe totdat het deeg net een geheel
blijft als je het kneed. Koel het
deeg 25min in folie in de koelkast.
Rol het deeg uit tussen twee vellen
bakpapier tot u er een taartvorm mee
kunt bekleden (21cm). Verwijder het
bovenste vel papier een keer het deef
om
boven
de
vorm.
Snijd
het
overtollige deeg eraf en zet de vorm
20 min. in de koelkast.

Doe eidooiers, suiker, vanille en
custardpoeder in een kom en klop
alles in 2-3 min. met de mixer tot
een dik mengsel. Breng de melk aan de
kook op matig vuur, haal de pan van
het vuur en giet hem al roerend aan
de kook. Laat hem in 2 min. tot een
dik mengsel koken. Haal de pan van
het vuur, roer de boter en cognac of
rum erdoor en laat afkoelen. Leg de
plakjes banaan over de chocolade en
giet de custard erover. Garneer de
taart met extra plakjes banaan en
geraspte chocolade.

Lieve Sunny
Help, ik zit net in het bestuur en
heb alleen nog maar lopen klussen. Ik
heb eigenlijk geen idee wat ik vanaf
nu moet doen! Hoe moet ik nu verder?
Help mij Sunny!
Wanhopige bestuurder

Sunny Says
“God runs electromachnatics by wave
theory
on
Monday,
Wednesday
and
Friday, and the devil runs them by
quantum theory on Tuesday, Thursday
and Saturday”
- Sir William Bragg
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