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Laten we het vandaag eens over falen hebben. Mijn eerste
idee was dus direct om eens iets over Bush en zijn
fantastische ideëen te schrijven. Het stoppen van
anticonceptiecampagnes in Afrika bevoorbeeld (tja, je moet
het Star Wars project ergens van betalen, als exborrelpenningmeester weet ik hoe moeilijk die dingen zijn)
en
zijn
geliefde
“constitutional
right
to
goooooddddammit - bear arms”. Maar goed, uiteindelijk
hoefde ik een stuk minder ver te zoeken. In Cleveland zijn
ze een half mi ljoen kwijtgeraakt omdat iemand de deur van
de gepantserde auto open liet staan, maar hier thuis kunnen
ze er ook wat van. De politie heeft met meerdere ME -teams,
helikopters, een politieshovel, een aantal politieauto’s en
een zooitje speurhonden een inval gedaan bij de Hell’s
Angels. Netto resultaat: negen lui opgepakt wegens
wapenbezit, waarvan er een paar een vergunning hadden.
Helemaal jammer was dat met die hele politiemacht ze toch
niet helemaal konden voorkomen dat er een
“schermutseling” was toen een arrestatie werd gedaan (de
rest was het gedoogbeleid op de proef aan het stellen). Dus,
conclusie, als je je nou vanmiddag gaat bezuipen en je
voelt je slecht omdat je had moeten studeren; als je bezopen
bent heb je tenminste nog een excuus.

STEL: Vijf Borrelleden zijn op borreluitje naar
Terschelling en bevinden zich op het veer. Ze hebben een
kratje Grolsch-beugels meegenomen voor onderweg. Nu
moeten ze de voorraad verdelen. De Borrelleden mogen een
voor een een voorstel doen hoe ze de voorraad willen
verdelen. Een voorstel wordt aangenomen als de
meerderheid van de Borrelleden het er mee eens is. Wanneer
het voorstel wordt verworpen dan wordt de indiener
daarvan overboord gegooid. Er moet rekening mee worden
gehouden dat de Borrelleden enorm slim en gigantisch
dorstig zijn. Bovendien geeft het hen enorm veel
voldoening als zij een medelid kunnen vernederen.
Borrellid 5 mag als eerste een voorstel doen. Welk voorstel
doet hij?

Er is een stijgende vraag naar breedband-internet door de
opkomst van ADSL, UMTS en soortgelijke technieken.
Maar hoe zien de bedrijven die zich bezig houden met deze
vorm van ‘high speed networking’ hun toekomst en hun
positie in deze markt?
De IEEE Student Branch Twente zet de volgende 3 titanen
in deze strijd bij elkaar om hun ideeën te ontvouwen:
Nortel Networks, Lucent Technologies en Alcatel Telecom.
Zij zullen eerst allen hun visie geven op de toekomst van
glasvezelnetwerken, routing en toekomstige applicaties.
Daarna als klap op de vuurpijl worden de deelnemende
bedrijven tegenover elkaar gezet om elkanders visie en
mogelijkheden aan de tand te voelen.
Toegang gratis!

Even voorstellen
Aangezien de ouwe lullen nu zo langzamerhand allemaal
Twente hebben verlaten, zagen we het ledenaantal van de
SUN drastisch dalen. Jacob is al een tijdje door het
afstuderen heen, Edwin Vonk hebben ze voor de kerst ook
maar het papiertje gegeven (waarschijnlijk om eindelijk
van hem af te zijn) en Gerco is ook een paar maanden zoek
geweest. Ergo, reeds een lange tijd geen SUN. Dit is dan
ook de rede geweest voor een paar “nieuwe oude lullen” om
hun glas bier eens neer te zetten en maar eens wat nieuw
leven in de SUN te blazen (we dachten zelf een paar
promille).
Deze nieuwe oude lullen zullen zich zelf allemaal hieronder
even voorstellen, maar ik kan vast verklappen dat het hier
gaat om het “oude borrelbestuur”. Ikzelf, Wouter, ben 4 jaar
secretaris geweest van de Borrel en heb daardoor een hoop
lulverhalen mogen schrijven in de notulen van de Borrel.
Nu ik deze taak uit handen heb gegeven hoop ik dat mijn
lulverhalen kwijt te kunnen in de SUN, waardoor er
hopelijk wel iemand is die ze zal lezen!

GeLeuter
"Ken je dat? Brak wakker worden en je afvragen wat je in
godesnaam allemaal gezegd en gedaan hebt de vorige dag?
Het gevoel dat je overspoelt wanneer je je realiseert dat het
hoogtepunt van die dag al geweest is in de paar seconden
dat je wakker werd en het besef van de brakheid er nog niet
was? Toen ik dat laatst had kwam door de koppijn heen de
gewaarwording dat ik lid van de SUN geworden was. In de
hoop jullie te vermaken in verdere verhalen groet ik u,
StevenL.

Tentamens, lekker!
Vanaf heden kun je bij het bestuur je gemaakte tentamens
inleveren. In ruil hiervoor krijg je een waardebon die goed
is voor een gratis biertje op een Scintilla-borrel. Ook
uitwerkingen komen in aanmerking voor gratis bier.
Een voorwaarde is dat het om een recent tentamen gaat en
deze nog niet aanwezig is in het archief.

Meer informatie bij: IEEE Sb Twente;
internet: http://www.ieee.utwente.nl;
tel: 053 489 2814//2810

Bestuursintellect
(ingezonden troep: wie kan dit beter?)
Concept stukje SUN 1.0.1
Daar is tie dan,
Wat is het fijn om dit te kunnen zeggen. Na een periode van
afwezigheid is de eerste SUN van het jaar er dan. Het heeft
lang geduurd maar dan is hij er dan. Dat is opmerkelijk. Bij
het laatste bezoek van Scinterklaas aan ons kleine natte
kikkerlandje heeft de goedheiligman immers dringend
verzocht dat er weer snel een SUN moest komen. De SUN
heeft beterschap beloofd en nu zijn ze eindelijk aan de
beterende hand. Ik hoop dat ze binnenkort weer totaal
genezen zijn en we tweekelijks zo’n blaadje onder onze
neus krijgen.
Wouter
Concept stukje SUN 1.0.2
Daar is tie dan,
Wat is het fijn om dit te kunnen zeggen.
Wouter

Lieve Sunny
Ik loop nu al maanden rond bij een commissie van Scintilla,
maar ik doe eigenlijk niets. Ik heb wel geprobeerd om iets
te doen, maar het wil steeds niet lukken; telkens als ik een
pc aanzet om aan het werk te gaan crashed de hele handel of
kan ik niet vinden wat ik zoek. Mijn mede-commissieleden
kunnen mij ook geen hulp bieden, aangezien zij altijd druk
zijn met andere zaken.
Ik heb het gevoel dat mijn commissie een beetje
doodgebloed is. Kunt u mij helpen?

Recept
Beppie's supersnelle taart
Ingrediënten (8 pers.):
Pannenkoeken uit het koelvak van de supermarkt.
Vanillevla.
Vruchtenjam.
Poedersuiker.
Vruchtjes om te versieren.
Bereiding:
Elke pannenkoek bestrijken om en om met vanillevla en
jam.
De pannenkoeken op elkaar stapelen. In de koelkast goed
koud laten worden. Als taart bestrooien met poedersuiker
en versieren met slagroom en vruchtjes. In punten snijden.

AGEL
Het
studentenoverleg
AGEL
gaat
voor
meer
naamsbekendheid onder de studenten. Sinds kort is er een
nieuwe AGEL homepage te bewonderen. Het adres is
www.scintilla.utwente.nl/AGEL/. Via een web formulier is
het mogelijk om je klachten, vragen of opmerkingen over de
EL-studie aan ons te laten weten. Ook zijn wij aan het
onderzoeken waarom de eerstejaars cijfers zo erg
tegenvallen. Binnenkort zal de commissie van de
onderwijsprijs-EL van start gaan. Onze secretaris zal vanaf
september vertrekken. Hiervoor zoeken wij nog een
vervanger. Heb je zin om één van deze uitdagingen aan te
gaan, stuur dan een mailtje naar agel@scintilla.utwente.nl.

Anoniempje
Het gaat hier inderdaad om een ernstig probleem. De
redactie heeft daarom ook de tijd genomen om dit
probleem te overdenken. Uiteraard heeft Sunny een
oplossing voor dit probleem gevonden:
Ga met een aantal vrienden eens flink borrelen om nieuwe
inspiratie op te doen. Hoe meer, hoe beter. Je zult zien dat
er op die manier veel goede ideeën ontstaan. Vervolgens
laat je deze (dronken) personen een contract aangaan dat
ze ook bij jouw commissie actief worden. Hierbij moet je
weten dat een mondeling contract ook rechtsgeldig is! Zo
ontstaat er vanzelf een levendige commissie met nieuwe
activiteiten!
Laat Sunny weten of het gelukt is en print het resultaat
gerust een paarhonderd keer uit....

Sunny’s agenda
9 februari
13 februari
14 februari
15 februari
21 februari

Vrimibo
Tweede Dinsdag vd
Maand Borrel
Cap Gemini-event (CCgebouw)
27e Cantus Scintillae
(20:00u)
Symposium Terabit
Titanen

Liefs, Sunny
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