van de vereniging te optimaal te
verdelen.

Redactioneel
Welkom bij weer een nieuwe editie
van weer een prachtige SUN,
doordat de mensen van de SUN
vandaag geen tijd hadden in verband
met een bepaalde trouwerij gaat het
bestuur in samenwerking met Denick
hier naast me lekker verder met het
maken van SUNs.
Hopelijk
kunnen jullie
genieten, veel leesplezier.

hiervan

Agenda
27 mei VriMiBo
30 mei EEWI Scavenger Hunt
(voor eerstejaars van EWI)
30 mei Scintilla – Alembic
(Staf-toernooi)
30 mei Bestuursinteresseborrel
31 mei 1e deel photoshopcursus
01 jun TST lunchlezing
01 jun Pubquiz
02 jun Vertrek EWI-trip
02 jun Symfonycursus
06 jun Computerdestructie
07 jun Lunchlezing Satelliet
07 jun 2e deel photoshopcursus
08 jun Onderwijslunch Route 14+
08 jun Finale Centrale
Onderwijsprijs 2011
(met onze Ronan)
09 jun ASML-excursie
09 jun So-You-Think-You-WannaBe-A-Tapper-In-The-JungleOn-Ice
14 jun Frames-excursie
15 jun Zwemmen in Aquadrome
17 jun Witbier-Vrimibo
23 jun Thales EindP-event
24 jun ZomerBBQ: Adje BBQ

Bestuursinteresse
Wie droomt er niet van om aan het
roer van een reusachtig schip te
staan? Scintilla bied je deze
mogelijkheid door het vervullen van
een bestuursfunctie. Wordt één van
de steunpilaren van de vereniging
door het "huisje" zorgvuldig in te
richten en zo o.a. het human capital

Om nog meer vaagheden te
vermelden,
die
uiteraard
bediscussieerd horen te worden
onder het genot van het nodige liters
Grolsch Premium Pilsener, is dit ook
de kans voor het verbeteren van je
soft
skills.
Volg
professionele
trainingen verzorgd door de SU, bral
er op los tijdens één van de vele
constitutieborrels en ga op de koffie
bij (over het algemeen jonge
vrouwelijke
)
recruiters
van
(potentiële) sponsoren om daar je
voordeel uit te halen:P
Heb jij het in je om deze
verantwoordelijkheden een jaar op je
te nemen? Neem dan contact op het
huidige bestuur, en kom bijvoorbeeld
naar de Bestuursinteresseborrel
maandagavond aanstaande.

Vacatures
Kandidaatsbestuur: Zoals al eerder
gezegd is het bestuur op zoek naar
opvolgers, als je interesse hebt is het
leuk om langs te komen bij de
bestuursinteresselunch. En ook als
je
iemand
kent
die
een
bestuursfunctie ambieert is het leuk
om van de mogelijkheden en kansen
op de hoogte gebracht te worden.
SUN: De SUN zou graag een impuls
krijgen, dit kan vooral door nieuwe
leden aan het SUN-team toe te
voegen. Het is erg leuk werk en het
wordt ook gewaardeerd als de SUN
bij de VriMiBo verschijnt.

begon als een feestje onder een
legertent van de EHBO, later kwam
er
een
heus
podium.
De
belangrijkste ingredienten zijn altijd
geweest:
- Vette muziek
- Gratis toegangkelijk
- Goedkoop bier
Het Flatrock Festival is op 28 mei en
begint om 15:00 uur.

Nutteloze feitjes
- In de gemiddelde chocoladereep
zitten 8 insectenbenen.
- Gemiddeld eet een mens 8 spinnen
in hun leven 's nachts.
- De gemiddelde kakkerlak kan
negen dagen leven voordat hij
omkomt van de honger.
- De hoorn van een neushoorn
bestaat uit compact haar.
- De kortste oorlog in de
geschiedenis is die tussen Zanzibar
en Engeland in 1896. Zanzibar gaf
zich na 38 minuten over.
- De huid van een poolbeer is zwart.
Zijn vacht is niet wit, maar
transparant.

Recept van de Tweek

Flatrock Flatfeest
Het Flatrock Festival is een open-air
festival met voornamelijk stevige
muziek. Dit jaar is het, na een paar
jaar radiostilte, tijd voor de 11e editie.
Op Flatrock hebben namen als
AOWDA, Capacotcha, Vals, Steal
Sessions en Plork en de Aannemers
gestaan. Dit jaar hopen we weer een
leuke line-up neer te kunnen zetten
Flatrock is het Flatfeest van Calslaan
18, een studentenhuis op de campus
van de Universiteit Twente. Het

Spinazietaart met bladerdeeg en
knakworstjes (4 personen)
Ingrediënten: 1 pakje bladerdeeg,
450 gram diepvriesspinazie blokjes
of andere groente, 4 eieren,1 blikje
cocktailworstjes, 100 gram geraspte
belegen kaas, bloem om te
bestuiven, boter om in te vetten.

Bereiding:
- Leg het bladerdeeg los zodat het
kan ontdooien. Kook de spinazie
even of verwarm de bevroren
spinazie.
- Zet de oven op 225 ºC (de gasoven
op
5).
- Vet de springvorm in met boter en
bestrooi
het
met
bloem.
- Beplak het daarna met het
bladerdeeg en prik er gaatjes in met
een
vork.
- Klop de eieren in de mengkom los
en meng ze met de warme
(afgegoten) spinazie, wat zout en
peper, de helft van de kaas en de
worstjes.
- Vul de vorm met het mengsel en
strooi de rest van de kaas erover.
- Bak de taart in 60 minuten gaar.

Puuzel
Een boer wordt in China veroordeeld
tot de doodstraf. De rechter laat hem
nog een laatste zin zeggen om te
bepalen hoe hij ter dood wordt zal
worden gebracht. Als de boer liegt
wordt hij opgehangen en als hij de
waarheid spreekt wordt hij onthoofd.
De boer spreekt een zin uit en wordt
tot ieders verbazing even later
vrijgelaten omdat de rechter de straf
niet kan bepalen.

Wat heeft de boer gezegd?

Cantus Scintillae
Iedereen heeft deze week veel
verwacht van de Cantus en daarom
heeft iedereen zichzelf voorbereid
aangetroffen
in
Abscint
op
e
donderdag 26 mei voor de 66
Cantus.
Gelukkig
is
niet
iedereen
teleurgesteld
weer
naar
huis
teruggekeerd die avond, hoewel het
voor de pauze wel alle schijn van had
dat dat zou gebeuren.

SAP-configuraties
Een
beveiligingsonderzoeker
waarschuwt
dat
veel
SAPimplementaties
zo
zijn
geconfigureerd
dat
ze
een
beveiligingsprobleem vormen. SAPservers zouden soms direct aan het
internet gekoppeld zijn en daarom
vatbaar zijn voor aanvallen.

Mariano Nuñez Di Croce waarschuwt
op
de
Hack
in
the
Boxbeveiligingsconferentie
in
Amsterdam opnieuw voor slecht
geconfigureerde SAP-servers, die
gevoelig zijn voor hackaanvallen.
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Al in 2007 waarschuwde de
Argentijnse
onderzoeker
voor
hetzelfde probleem, maar volgens
hem is er in de tussentijd nog weinig
veranderd. "Alle penetratiepogingen
die we uitvoeren op SAP-installaties
bij bedrijven, zijn succesvol", beweert
Nuñez Di Croce. Daarbij zou het
onder andere om bedrijven uit de
Fortune 500-lijst gaan, zoals banken,
winkelketens
en
verzekeringsbedrijven.
De
onderzoeker wil de bedrijven niet bij
naam noemen.

Wij vermoeden dat het bedrijf
STORES hier een handje in heeft.

Wil
ook
een
klok
zoals deze
hiernaast?

De
STORES verkoopt je graag hun
laatste exemplaar voor slechts 20
eurotjes.
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