Redactioneel

Wistjedatjes

Oke, hier weer een nieuwe SUN! Deze SUN
zal in het teken staan van een opgangkomend
collegejaar met alle drukte tot gevolg! Wie
zich niet verveelt is (eindelijk) weer eens hard
aan de studie of heeft een andere afleiding
gevonden :).

- het kandidaatsbestuur
maandag compleet is?

De symposium commissie is druk in de weer,
aangezien zij 21 september een symposium
organiseren (schrijf je vandaag nog in!).
Daarnaast schiet de SRC, Shouraizou ook al
bijna in de stress, nog een maandje om alles te
regelen voordat zij richting Japan vertrekken.
Het bestuur is druk bezig met alle ALV stress!
De afrekeningen moeten op korte termijn af
zijn en gechecked door de KCC.
De SUN zit zoals gewoonlijk aan de zijlijn,
met een koude vers getapte versnapering,
zoals die hier tijdens de VriMiBo ook veel
gezien wordt. Zie het resultaat van volmaakte
rust, orde en regelmaat: 2 kantjes, 1 A4-tje.
Lieve Sunny, FunnySunny en een dosis
wistjedatjes...
Relax, lees, drink, tot de volgende keer!

Cartoon

sinds

afgelopen

- dit betekent dat er weer een wissel en
bestuitje aan zitten te komen?
- bijna alle commissies hun eerste vergadering
weer hebben gehad?
- de SUN hier zeker een uitzondering op is?
- de SUN net zoals de STORES, de Borrel, de
BinEx en de verschillende Lustrumcommissies
ook nog wel een plekje vrij heeft?
- de STORES ondanks meer dan 30 leden zelfs
drie vacatures heeft?
- de vergrijzing toeslaat?
- het symposium van Scintilla ervoor zorgt dat
de "Derden dinsdag van september" borrel niet
door kan gaan?
- de STORES later uiteraard later dit jaar wel
Scinterklaasborrel zal sponsoren?

FunnySunny
Op een goede dag zitten een Biomedisch
student,
een
wiskundige
en
een
elektrotechnieker op het terras van de Geus
over nerd-zaken te praten. Na een biertje of
wat zien ze twee mensen café Singers binnen
lopen. Dit valt de heren wel op, maar ze
besteden er weinig aandacht aan. Even later
komen er drie mensen uit café Singers.
Verbaasd gaan de drie technische studenten de
discussie aan.
De EL'er: Meetfout... 33% nauwkeurig.
DE BMT'er: Voortplanting, natuurlijk proces.
De TW'er: Als er straks nog iemand naar
binnen gaat, is het café weer leeg!

OLED-schermen
Sony heeft aangekondigd dat het deze maand
nog zal beginnen met de massaproductie van
OLED-schermen. Deze zullen hun eerste
praktische toepassing vinden in de Sony Clié
PEG-VZ90,
een
handheld
'personal
entertainment device'. Met hun beelddiagonaal
van 3,8" en een resolutie van 480x320 pixels
kunnen deze schermpjes 262.144 kleuren
weergeven. Volgens Sony zullen de OLEDdisplays ongeveer 2,14mm dik zijn en zowel
tv-beelden als stilstaande afbeeldingen vlot

weergeven. De Clié PEG-VZ90 verschijnt op
25 september in Japan en zal ongeveer 820
dollar kosten. Er zijn echter geen plannen om
dit systeem ook in het buitenland op de markt
te
brengen.
Bron: http://www.tweakers.net
Voor vragen:
symposium!

dinsdag

21

september:

Agenda
17
sept.
17
sept.
21
sept.
Symposium
24
sept.
28
sept.
2
okt.
5
okt.
1
nov.

Scintilla VriMiBo
EWI-trip
Display Technologie
Scintilla VriMiBo
BBQ van de SCALA
Uitzending TLTZEIDL
Grolsch book of records Borrel!
Vertrek Shouraizou!

Lieve sunny
EL is leuk, ik heb het naar mijn zin in
Enschede, maar is er niet meer te doen, op
deze universiteit. kan ik niet meer leren dan
alleen elektrotechniek? ik wil wel eens meer
zien dan formules en condensators...
Groetjes van een EL'er
Lieve studiegenoot,
Goed bezig! Je wilt je horizon verbreden, je
wilt dingen leren, waar je later veel aan hebt.
bedrijven vragen om actieve mensen, die niet
ALLEEN gestudeerd hebben. Probeer het eens
bij Scintilla. Er zijn diverse vacatures in heel
veel commissies. Hou je van schrijven,
knutselen, borrelen, commercieel werken,
creativiteit? kies maar wat uit. in de SK zijn
altijd bestuurders die je kunnen vertellen wat
er te doen is. Ook kun je tijdens een activiteit
aan de organisatie laten weten dat je het leuk
vindt om eraan mee te organiseren. Welkom in
het actievelingenlegioen van Scintilla!
Dikke kus van Sunny

PuuzEL
We introduceren spel: "balletje bij balletje".
Het gaat als volgt. Je speelt het met zijn
tweeen. om en om neem je 1,2,3 of 4 balletjes
weg. Degene die het laatste balletje pakt
verliest. Stel je voor dat er aanvankelijk 43
balletjes zijn en JIJ mag beginnen. Wat moet
je doen om te winnen?
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