Redactioneel
Tis weer SUN-tijd!! Jaja, na een lange stille
periode... eindelijk weer een SUN! Nog onze
excuses voor de gemiste borrel laatst, maar
nu zijn we er weer! De tweede VriMiBo van
Scintilla sinds het nieuwe jaar en dit is dus
de eerste SUN in 2009...
Het recordaantal SUNs zal dit jaar dus echt
niet bereikt worden! Ook het feit dat steeds
meer redactie leden afgestudeerd zijn helpt
niet mee. Op dit moment hebben we nog één
studerend lid, twee afstuderende leden, 3
werkende leden en ik (werkloos, maar niet
meer zoekend!)
Maar nu weer even terug naar de orde van
de dag! Deze SUN doet verslag van het te
gezellige actievelingen uitje, geld voor de
WC, tip voor nep-dilploma's (mocht je niet
meer willen studeren...) en natuurlijk een
Puuzel voor bier! Ook blijft het recept in de
italiaanse sferen....
Verder willen we het bestuur nog even
bedanken voor HUN activisme, de afwassers
van Kook en ço voor het afwassen en aan
iedereen even duidelijk maken dat het dus
Kook en ço (spreek uit Kook en Zo) is!(niet
Kook en Ko) Veel plezier met deze SUN en
tot de volgende Tweek!

Bestuur
Hier hoort het stukje van het bestuur, maar
het bestuur is te druk om van zich te laten
horen! Even korte samenvatting: ALV is
geweest, ging goed, geen rare dingen en
Bram is gewoon nog penningmeester!
En Actievelingen BEDANKT!

Kook en ço!
Gisteren was het actievelingenuitje bij Kook
en ço, wat niet alleen erg geslaagd was,
maar ook erg origineel. Namens de actieve
"leden" van de SUN bij deze dus een
complimentje aan het bestuur, maar ook aan
de gastheren en dame van Kook en co.
Mocht je dit nou gemist hebben? Eigen
schuld, dikke bult! Volgend jaar is er weer
een kans, dus kom dan gewoon wel, indien
nodig wel eerst even actief worden natuurlijk.
Bijvoorbeeld in de SUN? Als je dit leest
bevind je je waarschijnlijk in t Gind op de
VriMiBo en als je hier vaker te vinden bent is
de SUN de ideale commissie voor jou en je
vriendjes naast je aan de bar. Een beter

excuus om te borrelen is er niet (Nee zeker
De Borrel niet, dan moet je namelijk ook
tijdens(!) de borrel actief zijn...).

Betalen voor de WC
In de toekomst moeten we betalen voor wc
in vliegtuigen van Ryanair. Dat we in een
economische crisis zitten dat was inmiddels
wel duidelijk, maar dit bericht van Nu.nl is
toch wel heel erg. Voortaan betalen om naar
het toilet te mogen in het vliegtuig? Veel
gekker moet het toch niet worden. Wat volgt
er hierna? Een optionele veiligheidsriem,
alleen dicht te doen bij betaling van een
pond of nog gekkere dingen. Het
toiletbezoek is toch een onderdeel van een
vliegreis waar niet altijd omheen gegaan kan
worden en zoveel extra kan dat de
maatschappijen toch niet kosten. Het bezoek
zou 1 Britse Pond moeten gaan kosten,
maar in het artikel staat er niet bij hoe je dit
zou moeten betalen als je alleen maar Euro's
op zak hebt.

Agenda
3 maart EWI-lezing Optiver
3 maart Uitreiking OPEL 2009
5 maart Onderwijsdiscussielunch: Engels
in de bachelor
9 maart Excursie Nedtrain
9 maart Cursus printontwerp+excursie 3T
12 maart Pokeravond
19 maart 56e Cantus
20 maart Scintilla VriMiBo
25 maart Rellen met de ME

Nep-dieploma
Lukt het maar niet om je diploma te halen?
Hier een tip voor wat niet te doen bij het zelf
vervaardigen van een diploma. "Een spelfout
maken in de vervalsing!" Een
Duitser die zijn juridisch examen
niet had gehaald, dacht met een
vervalst diploma toch aan de slag
te kunnen. Hij liep echter tegen de
lamp doordat hij de naam van zijn
eigen deelstaat verkeerd spelde.

MOP
Matthijs staat in de supermarkt aan
te schuiven met achter hem een
knappe blondine. Wanneer hij zich
omdraait, glimlacht deze naar hem

en steekt haar hand als begroeting op. Hij is
verbaasd en vraagt aan haar of zij hem
misschien ergens van kent. Zij zegt hierop
stilletjes tegen hem: "Jij bent waarschijnlijk
de vader van één van mijn kinderen."
Matthijs schrikt hiervan en begint diep na te
denken... Plots denkt hij terug aan lang
geleden, aan de eerste en enige keer dat hij
vreemd gegaan is. Hij vraagt aan de
blondine: "Ben jij die blondine die ik op mijn
vrijgezellenavond gepakt heb op de
biljarttafel, terwijl al mijn maten ons stonden
aan te moedigen en jouw vriendin mij
geselde met een natte seldery en een
komkommer in mijn achterwerk duwde?"
Waarop de vrouw verschrikt antwoordt:
"Matthijs, ik ben gewoon de lerares
Nederlands van jouw dochter."

Puuzel
Hier staat-ie, de puuzel, voor veel borrelaars
het eerst opgezochte onderdeel van de SUN.
Wees er snel bij, los de puuzel op en lever
als eerste de goede oplossing in bij een
SUN-member. Een meter pils staat voor je
klaar.
Maak de volgende som kloppend door 1
pen-streep toe te voegen; Er zijn twee
oplossingen, geef ze beiden.
5 + 5 + 5 = 550

Opmerkelijk
De Tweekelijkse oogst van nu.nl/opmerkelijk.
Om de studie-tijd te verbeteren struint Sunny
door dit nieuws. De oogst van deze SUN:
Een Visser in Groot Brittanië heeft recent
een kabeljauw gevangen met een mobiele
telefoon in zijn maag. Hoewel de telefoon
niet meer werkte, kon de visser de SIM-kaart
wel gebruiken en de eigenaar van de
telefoon bereiken. Na een weekje drogen

werkte de telefoon zelfs weer. De telefoon is
enigszins beschadigd en riekt nogal
opvallend. De eigenaar vraagt zich dan ook
af, issie van mij, of issie van kabel-jou?
Een Zweedse dame (zweedse? alleen onder
haar oksels!) vond tijdens het internet
bankieren plots 883 miljoen euro op haar
bankrekening. Een ruime 24 uur later was
het bedrag ineens spoorloos verdwenen.
Haar bank had een fout gemaakt, laat de
Nordea bank weten. De vrouw meldt dat
vooral de verwijdering van deze storing haar
niet bevalt: 1 foutje is acceptabel, maar 2
fouten na elkaar is wel erg vervelend.
De Britse presentatrice Cerrie Burnell ligt
onder vuur. De dame heeft slechts 1 arm en
zou het publiek (kinderen) afschrikken. De
BBC overweegt nu om de dame van de buis
te halen. In Nederland zou dit niet gebeuren,
hier zou ze tenminste Lingo kunnen
presenteren. Burnell is teleurgesteld... ze
meent dat ouders haar voorkomen kunnen
gebruiken om een handicap bespreekbaar te
maken. Arme Cerrie.
In Maarssen is recent een meisje geboren
dat door haar ouders Megan PowNed
Noorlander wordt genoemd. Haar vader
(mijnheer
Noorlander)
heeft
hiervan
woensdag 18 februari aangifte gedaan.
GeenStijl-tv heeft hier beelden van gemaakt.
De achternaam heeft de meid van haar
vader. PowNed is de naam van de nieuwe
TV-zender van GeenStijl, maar wie noemt
zijn kind in vredesnaam "Megan"!?

Recept van de Tweek
Tiramisu
benodigdheden (voor 4 personen)
250
gram
verse
romige
kaas
(mascarpone)
2 eieren
1 pakje vanillesuiker
1 eetlepel suiker
1 kop sterke koffie
1 borrelglas Amaretto
1 pak lange vingers (boudoirs)
cacaopoeder
Bereiding:
Eerst maken we de crème, die wordt in
combinatie met een laag koekjes in een
rechthoekige schaal gelegd.
Scheid eiwit van eigeel en klop het eiwit tot
een stevige sneeuw.
Meng de kaas met de suiker en de
geklopte eierdooiers en meng er het tot
sneeuw geklopt eiwit onder.
Dompel de boudoirs in de koffie en leg
een laag op de bodem van de
rechthoekige schaal. Hier is belangrijk dat
je de boudoirs zeker niet doordrenkt met
koffie. Hou de boudoirs slechts een tel in
de koffie, bij voorkeur met de suiker naar
beneden, zodat de koekjes niet te
doordrenkt geraken. Besprenkel deze laag
met enkele dopjes Amaretto.
Bestrijk daarna met een laag crème. Leg
daarop nog een laag koekjes met koffie en
Amaretto enzovoort. Eindig met een laag
van je zelfgemaakte crème. Bestrooi met
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wat cacaopoeder en laat het geheel
tenminste 4 uur opstijven in de koelkast.
Het beste resultaat wordt verkregen als
men de Tiramisu laat overnachten in de
koelkast.
Een tip om de cacaopoeder goed te
verdelen: neem enkele koffielepels
cacaopoeder en doe ze in een fijn ziftje.
Als u met dit ziftje lichtjes schudt boven de

tiramisu, kan u de cacaopoeder fijn
verdelen.

Sunny Says
“It's weird...you know the end of something
great is coming, but you want to hold on, just
for one more second...just so it can hurt a
little more.”
Orson Welles
"I know not with what weapons World War III
will be fought, but World War IV will be
fought with sticks and stones."
Albert Einstein
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