Redactioneel
De herfst is echt begonnen. Het waait
hard, regent gemeen en de temperatuur is
ook niet meer om over naar huis te
schrijven. Gelukkig dan maar dat we in de
Tombe lekker warm en droog zitten en
dat we daar lekker onze week kunnen
afsluiten. Deze week staat de SUN weer
boordevol leuke dingen: een Puuzel,
Recept, Agenda, Column, etc.
Afgelopen week is voor de meeste
mensen weer voorbij gevlogen. Zo was
afgelopen dinsdag de Tussentijdse ALV
waar weer lekker is gediscusiëerd en met
de hoeveelheid colleges was het deze
week ook niet mis.
De gemoederen in de voetbalwereld zijn
ook weer opgelaaid afgelopen week. Hoe
kan het toch dat er zulke "stomme" fouten
gemaakt worden, zeker van de top-clubs
verwacht je dat ze hun administratie op
orde hebben en dit ook doorgeven aan de
juiste mensen. Maar het blijkt maar weer
dat overal foutjes gemaakt worden.

Agenda
28 sep VriMiBo
05 okt SCALA's Grolsch Excursie
09 okt SCALA's Waterskiën
09 okt Oktoberfest Tombe
16 okt Wissel-ALV
17 okt Constitutieborrel
14 nov Excursie Thales

Verder willen we iedereen bedanken voor
de uitgebreide input op de afgelopen
tussentijdse ALV. Wij vonden het in ieder
geval erg nuttig!
Namens het bestuur,
Dirk-Jan van den Broek

Lieve Sunny
Vandaag vieren we dat we weer een
jaartje ouder zijn geworden. Vanavond
willen we een vette party geven, alleen
hebben we constant het idee dat we iets
zijn vergeten en dat we niet hebben
geleerd van onze fouten bij de versie 1.0
van ons feest.
De Organisatie van BOL 2.0
Beste Bram, Olaf en Leon,
Sunny kan zich goed voorstellen dat op
de leeftijd die jullie inmiddels bereikt
hebben, het geheuegen het af en toe laat
afweten. Eigenlijk zouden jullie daarom
wat minder bier moeten nuttigen
vanavond, maar ook Sunny is de
slechtste niet. Als je nou iets te veel bier
neemt, dan vergeet je weer dat je dingen
aan het vergeten bent en dan komt het
ook allemaal weer goed. Dus drink er nog
eentje en nog gefeliciteerd!
Liefs, Sunny

Van het bestuur
Scintilla komt op TV! Vorige week
donderdag kregen we telefoon van 6Pack
of we een 'unit' konden ontwikkelen die
loop-energie omzet in het branden van
een lampje. Vrijdag om 14 uur zou de
cameraploeg langskomen. Natuurlijk was
dit een mooie kans om EL in Twente even
op de kaart te zetten, dus is er werk van
gemaakt. Vandaag om 17:55 is te zien
hoe het door ons gekozen principe dat
van Delft verslaat.
Er is één probleem: Jullie zijn hier dan
natuurlijk nog aan het borrelen! Daarom
zal het bestuur proberen de beamer die er
toch al staat te voorzien van deze
uitzending.

Puuzel
Op een vroege morgen komen drie rivalen
op een open plek in het bos bijeen om
een geschil te beslechten middels het
pistool. Een soort duel dus, maar dan van
drie personen A, B en C. De spelregels
zijn als volgt:
- Er wordt geloot wie het eerste, tweede
en derde schot mag lossen.
- Vervolgens zal voortdurend in dezelfde
volgorde gevuurd worden tot er nog maar
één persoon in leven is.

- Ieder mag zelf beslissen op wie
geschoten wordt.
- Ieder weet dat A in 100%, B in 80% en
C in 50% van alle gevallen dodelijk raak
schiet.
- Ieder kiest de beste strategie.
- Niemand wordt gedood door een
verdwaald schot.
Wie heeft de grootste kans om het duel te
overleven, en hoe groot is die kans
precies? Lever je goede antwoord
inclusief uitleg in de bij de tappers en
verdien een meter bier van de SUN!

Sunny says
Als je je plas op kan houden tot het
volgende toilet, waarom dan niet je gelul?
Mobiele telefonie staat gelijk aan verbale
incontinentie.
-- Midas Dekkers

Recept van de Tweek
Tomatenrijst met tortilla chips
Ingrediënten (4 pers.): 300 gram rijst, 500 gr
gezeefde tomaat, wat vers geknipte basilicum,
bouillonpoeder en 2 teentjes knoflook, 150
gram belegen kaas, 3 paprika's, 1 ui, 250
gram spekjes, 1 zak Tortilla Chips
Bereiding: Kook de rijst samen met de
basilicum,
bouillonpoeder,
gehakte
knoflookteentjes en de gezeefde tomaat in
ruim water volgende de beschrijving op de
verpakking (8-10 minuten). Blijf goed roeren,
anders brandt de tomaat aan in de pan. Bak in
een wok de spekjes uit en voeg daar de
gesnipperde ui en gesneden paprika bij. Als dit
mengsel gaar is, voeg het bij de
klaargemaakte tomatenrijst. Voeg hier de helft
van de kaas bij. Doe de mix in een ovenschaal
en leg bovenop een laagje met gebroken tortilla
chips en sprenkel hier de rest van de kaas
overheen. Doe de schaal 10-15 minuten in een
over van 200 graden. Serveer het geheel met
een frisse salade en extra tortilla chips.

EL == ICT
Veel ophef was er begin van dit jaar over
de instroomcijfers van de studie
Elektrotechniek op de UT, allerlei
oorzaken worden genoemd, maar vooral
de voorlichting daar schijnt echt iets mis
te zijn volgens de insiders.

Nou weet ik daar niet zoveel van, maar
een beetje nieuwsgierig ging ik op
www.utwente.nl rondklikken als ware ik
een onwetende 2e-fase scholier op zoek
naar een studie. Eenmaal aangekomen
op de voorlichtingssite Elektrotechniek
was ik wat verbaasd, dat zag er eigenlijk
wel goed uit allemaal, ook al ben ik
misschien wat bevooroordeeld natuurlijk.
Wat mij echter opviel was hoe ik op die
site terecht was gekomen, dat duurde
namelijk even. Volgens de UT vallen wij
namelijk onder het vakgebied Informatieen CommunicatieTechnologie, ook wel
ICT, waarbij EL wordt omschreven
als:"Elektrotechnici hebben onder andere
de computer gemaakt en zorgen er nog
steeds voor dat jouw computer krachtiger
en sneller wordt". Ik denk dat de meeste
huidige
EL-studenten
de
andere
vakgebieden zoals ze omschreven staan
ook interessanter zouden vinden (niet dat
ICT niet interessant is hoor, maar om nou
te zeggen dat het imago zo geweldig is?
Om nog maar te zwijgen van het feit dat
EL toch wel iets meer te bieden heeft)!
Als ik me zo eens voorstel dat ik een
scholiertje ben (de mens, niet het koekje),
dan is er helemaal niet zo veel mis met
de voorlichting van Elektrotechniek. Er is
alleen niemand die zich voor laat lichten,
omdat EL in een verdomhoekje zit
vergeleken met al die hippe nieuwe
studies die UT-breed alle aandacht

krijgen. Terwijl EL toch die studie was
waar de echte slimmerikken voor kozen,
die hele zware studie waar je na afloop
echt wat mee zou kunnen, maar toch ook
zo breed dat je nog alle kanten op kan.
Als afgestuurd EL'er ligt de hele wereld
voor je open! Van alle vakgebieden die
genoemd
worden
op
de
UTbachelorvoorlichtingsite
zou
je
bij
minstens de helft gewoon moeten worden
doorgestuurd naar Elektrotechniek, maar
zo is het helaas niet.

Hälsningar utifrån Sverige
Opmerkelijk nieuws uit Zweden, Eland
schiet op jager... Blijkbaar had de jager
de Eland al verwond, maar niet erg
genoeg. Toen de jager zijn honden
probeerde aan te lijnen viel de Eland de
jager aan en kwam met zijn achterpoten
zo in contact met het wapen van de jager
dat het afging. Maar jager en honden zijn
ongedeerd... En toch heeft dit berichtje
The Local bereikt en bij deze nu ook de
SUN! Nog meer opmerkelijk nieuws,
vaders van de bruid zijn in Stockholm
verboden hun dochter weg te geven. De
reden: Het is geen traditie van Zweden en
sexistisch! De mensen die in het huwelijk
treden zijn gelijken en daarom mag de
vader van de bruid aankomende zaterdag
zijn dochter niet weg geven! Sowieso zijn
ze hier in Zweden erg gevat op het gelijk
stellen van mannen en vrouwen. Ze

denken dat het damesvoetbal daardoor
hier veel volwassener is dan in andere
landen. Maar genoeg raar Zweeds
nieuws, Bram, Olaf en Leon, nog
gefeliciteerd en iedereen die blijft hangen
voor BOL 2.0 veel plezier!

Sinjeur Sikkepoot
Suske en Wiske en tante Sidoooonia en
dan natuurlijk Lambik en Jerom...
lalalalaaa... Leuk dat je gratis zo'n mooie
strip met nog wel een rood kader
eromheen krijgt, maar dan heb je hem
dus nog niet compleet. De SUN neemt
alvast het voortouw met het uitplakken
van 4 pakjes stickers (bij EUR 40,aankopen in de Casper). Doe dus mee,
lever je pakjes stickers in in het SUNpostvakje of bij het bestuur en maak de
Suske en Wiske COMPLEET! Wie het
boek helemaal vult met de juiste stickers,
krijgt van de SUN een beloning. Moet je
wel even het bewijs mailen naar de SUN.

Boekenbestelperiode
Je kunt je boeken vanaf nu weer online
bestellen. Het gaat om de boeken voor
het 2e kwartiel van collegejaar 20072008. De bestelperiode sluit op 10
oktober. Zorg er dus voor dat je de
bestelling voor die tijd hebt geplaatst.
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