Redactioneel
Het is koud in Nederland, de herfst is nog maar net
begonnen of het lijkt al weer winter te zijn. Dat gaat
allemaal veel te snel als je het de SUN vraagt. Maar
het is nog steeds niet alleen sneeuw wat er buiten te
vinden is, want net zoals vorige week ligt het bier
weer op straat, het komt wel steeds dichterbij, dus
we wachten met spanning wat er komende week gaat
gebeuren. Aanstaande dinsdag zal het bier in ieder
geval in de Tombe te vinden zijn op de
constitutieborrel, allemaal langskomen, want het zal
wel weer een gezellige bende worden in de Tombe.
Naast de bestuurswissel staat er de komende tweek
een schlagerborrel op de agenda en voor degenen die
ook eens de borrelkelders van andere verenigingen
willen bekijken is de 11-bierentocht de ideale
gelegenheid. Gelukkig zal de temperatuur komende
dagen weer langzaam oplopen, anders kun je het
maar beter bij 1 kelder houden natuurlijk.

- zij dit deden met golden power?!
- en het toch niet konden volhouden?!
- de oorzaak hiervan de trip naar Nijmegen was?!
- het SOT weer geklust heeft?!
- er nu een Erika in de SK woont?!
- zij haar naam eer aan zal doen?!
- het nog steeds herfst is?!

Puuzel
Een eitje voor mensen met ruimtelijk inzicht, dus
wees er snel bij om de eerste prijs te bemachtigen!
Driehoek ABC is ingeschreven in de cirkel, waarbij
AB middellijn is van de cirkel. Op de zijden AC en
BC zijn halve cirkels getekend. De oppervlakte van
driehoek ABC is 20. De oppervlakte van maansikkel
1 is gelijk aan 8. Wat is de oppervlakte van
maansikkel 2?

- je dit niet verwacht als je naar buiten kijkt?!

Lieve Sunny
Sinds een paar weken zijn wij het kandidaatsbestuur
van Scintilla. We zijn heel druk bezig geweest met
het opstellen van een beleidsplan en hebben dan ook
alle vertrouwen voor de ALV. Maar daarnaast
hebben we vorige week geprobeerd een
constructieve bijdrage te doen aan het beleid van
arago en zijn we ook nogal 'aanwezig' geweest op de
wisselborrel van alembic. We zijn daarom een beetje
bang dat onze eigen wisselborrel een rumoerige zal
worden. Vooral omdat we waarschijnlijk maar 6
pedels hebben.

Recept van de tweek

Createch
Zaterdag 25 oktober zal in WB C-101 de finale van
Createch 2003 plaatsvinden. Er doen dit jaar
natuurlijk weer veel EL-ers mee aan deze jaarlijkse
creatieve ontwerpwedstrijd dus kom allemaal kijken!
Dit jaar moeten de teams een blusvoertuig bouwen
dat over land en water moet kunnen bewegen. Het
water waarmee de vuren geblust moeten worden
moet tijdens de wedstrijd uit de wedstrijdbaan
worden gehaald.
(zie www.createch.utwente.nl voor meer informatie)

Het kandidaatsbestuur.

Pinguïn in de sneeuw

Lieve kandidaatjes,

Een lekker hartig tussendoortje voor alle tux-fans die
door het nerden gemist hebben dat het vandaag
gesneeuwd heeft:

Maak je maar geen zorgen voor de wisselborrel
(bewaar die liever voor het bestuitje). Het zal
misschien best een rumoerige borrel worden, maar
het zal niet snel uit de hand lopen. Over het
algemeen lopen er tijdens zo'n borrel wel meer
mensen in de Tombe rond die de boel een beetje in
de gaten houden. Er zullen ongetwijfeld voldoende
Viri en Borrelmembers aanwezig zijn en daarnaast
zijn er vast ook nog wel wat andere actievelingen die
een oogje in het zeil zullen houden, zodat jullie in
alle rust kennis kunnen maken met andere besturen
en rustig een biertje kunnen drinken op jullie
benoeming.
Liefs Sunny.

Agenda
27

okt ALV

Wist Je Dat???

28

okt Constitutiereceptie

- er binnenkort weer de jaarlijkse Scintillakartwedstrijd is?

31

okt VriMiBo

4

nov Schlagerborrel

- de Vonk daar stiekum voor geoefend heeft?

6

nov 11-bierentocht

- de rug van MaartenB dat niet heeft overleefd?

6

nov Bestuitje

- meerdere eerstejaar zich kunstmatig in leven
hebben gehouden tijdens mina?!

13

nov Karten

Ingrediënten: 6 hardgekookte eieren 12 zwarte
olijven 1 wortel 1 blikje paté 2 eetlepels room zout
en peper peterselie 1 tube mayonaise.
Bereidingswijze: Snijd aan de punt van het ei het
kapje eraf en haal met een theelepeltje het eigeel uit
het ei Prak in een kom het eigeel en de paté fijn,voeg
de room, fijngesneden peterselie,zout en peper toe
Vul de eieren met het mengsel Rijg een olijf aan een
halve tandenstoker en steek die,als kop op het
ei.Maak met de mayonaise twee rondjes voor de
ogen.Snijd van de wortel twee voeten en zet je
pinguïn er boven op, steek ze vast,snijd ook een
ruitvormig stukje wortel voor de snavel Snijd een
olijf in tweeën en steek elke helft vast voor de
vleugels.

Sun Say's
A lot of people like snow. I find it to be an
unnecessary freezing of water..
--Carl Reiner

Kopij
De redactie staat altijd open voor ingezonden
stukken, wistjedatjes of problemen. Schroom niet,
Sunny staat voor je klaar!
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