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Uit het nieuws

De tweede officiële SUN van dit jaar ligt
vandaag voor jullie klaar. In de vorige SUN
werd het al genoemd, de SUN zoekt
redactieleden. Dus bij deze vragen wij
jullie om je aan te melden bij de SUN als
redactielid zodat de Scintilla VriMiBo
gangers kunnen blijven genieten van dit
fantastische blad. Denk je, misschien is
dat wel iets voor mij maar wil je je nog niet
vastleggen, proefleden zijn natuurlijk ook
welkom! De volgende SUN dag is volgens
ons vrijdag 24 oktober, nu hopen dat de
borrel dit niet weer omruilt voor en andere
vrijdag.
Vandaag zal deze SUN uiteraard in het
teken staan van de bestuurswissel van
deze week en ook de kredietcrisis heeft zo
zijn impact gehad op de SUN. Verder is er
natuurlijk ook weer een keer een meter
bier te winnen met de puuzel (en als
iemand zich verveelt mag ie ook wel een
keer een meter maken waar deze meter
bier mooi inpast....) en weet je nog niet
wat je gaat eten vanavond, kijk dan even
bij het recept van de Tweek! Veel plezier
met lezen en tot de volgende SUN-dag!

ANP - ENSCHEDE
Bij opgravingen in de Russische bodem tot
op een diepte van 100 meter hebben
wetenschappers resten gevonden van
koperdraden. De ouderdom van deze
draden werd door middel van koolstof C14 datering geschat op 1000 jaar oud. De
Russen trokken hieruit de conclusie dat
hun voorouders reeds 1000 jaar geleden
al
beschikten
over
een
kopen
communicatienetwerk.

In Japan is een man aangehouden die
vanaf zijn balkon ondergoed opviste vande
waslijn van de onderbuurvrouw. In het huis
van de man ontdekte de politie nog eens
500 setjes ondergoed. De man verklaarde
desgevraagd geen goede visser te zijn en
heeft inmiddels een boete gekregen voor
het vissen zonder vis-acte. Het is niet
bekend waarom de onderbuurvrouw in 's
hemelsnaam 500 setjes ondergoed in
bezit had.

Om niet achter te blijven zijn Amerikaanse
wetenschappers ook hun bodem gaan
doorgraven, waarbij ze op een diepte van
200 meter zijn gestuit op resten van
glasvezels. Na onderzoek blijken deze
vezels zo'n 2000 jaar oud te zijn. De
Amerikanen concluderen hieruit dat ze
2000 jaar geleden een geavanceerd
glasvezelnetwerk in gebruik hadden. Zo'n
1000 jaar voor de Russen.

Een 7-jarige jongen in Australië heeft
zeldzame reptielen gedood in een
dierentuin en levende aan de krokodillen
gevoerd.

Agenda
03-10 VriMiBo
09-10 Excursie VanderLande
09-10 (M)BEA
16-10 Oktoberfestborrel
23-10 StOEL Borrel
24-10 VriMiBo
21-11 Excursie Bruco BV

Verkiezingen
Al weken staan de kranten bol van de
verkiezingsstrijd in Amerika. Bijna zouden
we binnen Scintilla vergeten dat we binnen
onze mooie vereniging afgelopen week
ook een verkiezing hadden, namelijk die
van het 79ste bestuur. Nou ja, verkiezing...
Het is nog niet vaak gebeurd, maar
afgelopen ALV was er eentje zonder ook
maar één stemming. Dus geen mooie
foto's waarbij iedereen zijn hand opsteekt
om het nieuwe bestuur te verkiezen.
Maakt het allemaal wel een stuk simpeler,
maar daadwerkelijk stemmen heeft ook zo
zijn charme. Dus op de volgende ALV
moeten we dit maar eens inhalen!

Onlangs hebben Twentsche archeologen
bij opgravingen in de Tukkerse bodem, ten
oosten van de campus van de UT,
helemaal niets gevonden! De conclusie
kon niet anders luiden dan als volgt.
Twentenaren
beschikken
sinds
mensenheugenis al over een state-of-theart draadloos netwerk!

Recept van de Tweek
Zuurkoolstamppot met brie
Ingrediënten:
1kg
aardappelen, 300g
zuurkool, 1 blik perziken, 300g brie, 250g
spekjes, zout, peper, boter, 2 teentjes
knoflook
Bereiding: Schil de aardappelen, was ze en
doe ze in een pan met een beetje water en
zout. Leg de zuurkool er boven op en kook
het gaar (+/- 25-30 min). Laat de perziken
uitlekken en snij ze in stukjes. Pel de
knoflookteentjes en pers ze uit. Bak de
spekjes en snijdt en de brie in plakjes. Vet
een ovenschool in. Giet de aardappelen met
de zuurkool af en stamp ze door elkaar. Roer
de knoflook en wat peper erdoor en schep
de helft van de stampot in de ovenschaal.
Leg hierop de perziken en de spekjes, schep
hier de rest van de stampot op en dek af met
de plakjes brie. Zet de schotel 30 minuten in
een voorverwarmde oven van 175 graden.

Nederlandse kust extra bewaakt wegens
storm. De Nederlandse kust wordt vrijdag
extra scherp in de gaten gehouden. Dat
meldt de Stormvloedwaarschuwingsdienst.
Dus iedereen gewoon veilig in 't Gind
blijven zitten en nog een biertje nemen!
Een ruzie om een parkeerplaats in het
westen van Duitsland heeft een 60-jarige
taxichauffeur woensdag zijn vinger gekost.
Ook hield hij een hoofdwond over aan de
confrontatie met een gewapende tien jaar
oudere landgenoot. Dus voortaan geen
ruzie maken met 70+-ers als je al je
vingers wilt houden :-)
Net als mensen is tegenwoordig ook de
kamerplant te 'tempen', ook al gaat het
hier dan vooral om het temperaturen van
haar fysieke gesteldheid. Het gaat om de
zogeheten fertometer waarmee gekeken
kan worden of de plant voldoende bemest
of niet.

Kredietcrisis
We kunnen er natuurlijk niet omheen: de
kredietcrisis. Maar heb je hier als student
nu wel echt last van? Waarschijnlijk niet,
tenzij je ergens vermogens bij een louche
Amerikaanse bank hebt weggezet. Tijd
dus om de kredietcrisis in je eigen
portemonnee voor te zijn en een
welverdiende meter bier te winnen! Door
het inleveren van de oplossing van de
onderstaande puuzel, kan je een meter
bier winnen bij de tappers!

Lieve Sunny
Hoe zorg je er voor dat het nieuwe bestuur
gewoon netjes zijn spullen meeneemt en
niet stiekum achterlaat in een of andere
bus? Zo is alle goedbedoelde moeite voor
niets geweest en dat is natuurlijk een
beetje jammer.
Het Comité
Lieve Kandi's,
Bestuitje is zwaar!: ook voor de
organisatoren... Maar wellicht dat een paar
handboeien helpt. Volgens anonieme
bronnen heeft het Comité deze zelfs kado
gekregen afgelopen ALV, dus maak er
gebruik van. En vergeet uiteraard niet om
er ook af en toe een goudgele rakker op te
drinken om het weekend te doorstaan!
Liefs, Sunny

informele wijze kennis gemaakt met het
Comité en Scintilla middels een pubquiz.
Vandaag heeft het bestuur een bezoek
gebracht aan Apeldoorn, de dag zal via
een bezoek aan ons zusje in Delft
afgesloten worden in Almere. U kunt het
laatste nieuws en informatie over het
koffertje vinden op de site die via de
overlevering bekendgemaakt wordt.
Namens het Comité,
Erwin Bronkhorst (Ab Actis)

Puuzel
Laat zien dat er maar vijf platonische
lichamen bestaan (dat zijn regelmatige
veelvlakken, zoals de tetraeder en de
kubus). Hint: gebruik dat voor ieder
veelvlak in drie dimensies geldt dat het
aantal hoeken + het aantal vlakken gelijk
is aan het aantal ribben plus twee.

Van het comite
Van het Comité,
Het bestuur is momenteel op een
driedaagse reis, die georganiseerd is door
het Comité. Vandaar deze keer geen "Van
het bestuur". Gisteren heeft het bestuur de
eerste stappen van het bestuitje gemaakt
in Denekamp. Dit liep uit, waardoor de
ontmoeting met het dispuut Viri Prudentes
niet plaatsvond zoals gepland. Gelukkig
heeft het bestuur toch nog kennis kunnen
maken. 's Avonds heeft het bestuur op
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