Redactioneel

Lieve Sunny

Beste VriMiBo'ers, hier nog een
SUN in oude stijl... Wat dit
betekend is voor jullie een
vraag en voor ons gelukkig een
weet! Maar vanmiddag is weer
een gezellige borrel, als het
goed is bevolkt door genoeg
oud-borrelmembers, dus verbaas
je
niet
als
er
gezichten
rondlopen die je nog nooit
eerder hebt gezien! Es kijken
wat er deze tweek allemaal is
gebeurd,
Balkenende
en
Bos
ruziën wat, Verdonk is meer in
beeld dan Rutte zelf, Pechthold
zoekt
stemmen
en
ja
de
verkiezingperiode is weer in
volle gang. Ook niet echt een
leuk onderwerp, iets anders, de
langste man van de wereld is
een chinees, een meisje slikt
een
tandenborstel in... Een
voortvluchtig
woont
drie
maanden lang onder het bed van
een
twaalfjarig meisje, man
probeert te betalen met 100
euro munt en Twentenaren hebben
gezellig
tentamens
zitten
maken! Maar goed dat het weer
tijd is voor de borrel en wel
de laatste borrel voordat weer
een
nieuwe
studieperiode
begint, de laatste borrel van
de tentamenweken, de laatste
borrel van mijn 'vakantie'...
Maar genoeg gezegd! Tijd voor
een biertje en tot de volgende
Tweek!

Al enige tijd loopt nu klopt er
niets van de tijd die onze klok
op EL/tn aangeeft. Doordat dit
niet klopt ben ik nu altijd te
laat
voor
borrels
en
activiteiten. Nou begreep ik
dat
het
bestuur
verantwoordelijk
is voor de
klok maar hen schoppen levert
ook niets op. Hoe moet ik nu
ooit nog op tijd gaan komen op
borrels
en
activiteiten?
Een tijdloze Scintilliaan

Recept van de Tweek
Kipfilets gevuld met kaas, prei
en
knoflook,
omwikkelt
met
parmaham
Ingrediënten: 4 kipfilets, 1,5
ons Kernhemmer kaas, 1 teentje
knoflook, 1 klein preitje, 4
plakken parmaham, peper, zout
Bereiding: 1. Snij de kipfilets
open. 2. Snij de kaas in kleine
blokjes. 3. Bak de prei en de
knoflook totdat deze zacht is.
Meng dit met de kaas en voeg
peper en zout toe. Vul de
kipfilets met dit mengsel en
vouw ze dicht. 4. Bevestigen
met
cocktailprikkers. 5. De
kipfilets met wat peper en zout
bestrooien. De parmaham om de
filets heen wikkelen. 6. Klein
beetje boter over de filets
heen doen. 7. 30 minuten in een
voorverwarmde
oven
op
200
graden.

Beste
tijdloze
Scintilliaan,
Het werd inderdaad hoog tijd
dat je een brief schrijft, want
ik zie dat je eerste zin ook al
niet helemaal klopt; zo te zien
ben
je
helemaal
uit
je
bioritme. Je moet dit soort
problemen (en het bestuur dat
het moet oplossen) wel enige
tijd gunnen. Gelukkig - zo
begreep ik uit betrouwbare bron
- heeft iemand vandaag flink
wat kwaliteitstijd besteed aan
het
herstellen
van
de
weergegeven tijd op de klok op
EL/tn. Namens dit niet nader te
noemen bestuurslid wil ik je
vragen
degene
die
de
dipswitches
in
de
afstandsbediening anders heeft
ingesteld
even te schoppen.
(Het zou het NNTNB flink wat
sleutels, liften, Leo's, Ebels,
ladders en multimeters hebben
gescheeld.)
Liefs Sunny

Scinterklaas
Binnenkort ook in de Tombe,
weer de Scint in zijn gewaad,
dus let maar op je woorden,
kijk maar uit met je geblaat.
Je ziet het alweer overal, waar
je ook gaat of staat,
Scinterklaas en Kerst, in de
etalage en op straat.
In Den Haag misschien dan niet,
als de agressie daar toeslaat,
ouders en kinderen zijn te
agressief en hebben te veel
haat.
Maar in de Tombe staat de
Borrel
gewoon heel accuraat
paraat,
om bier en wijn te schenken,
het is welhaast een heldendaad.
Dus bestel er nog maar eentje,
voordat je ons weer verlaat,
Denk maar niet aan morgen en
toon nu wat ruggengraat.

Geef nog maar een rondje, dat
is een sociale daad.
En nee, dat is gaan extreem
linkse verkiezingspraat.
Scinterklaasgedichtenoefening,
dat is waar het hier om gaat!

Agressief
Elke stad, dorp of gat in
Nederland heeft wel een wijk,
buurt of woning die berucht
staat om 'het volk' wat er
woont en leeft. Geen voortuin,
maar een betegeld terras. Geen
laven
en
fonteintjes,
maar
kunststoffen
tuinstoelen.
Ideaal dus om lekker met in een
biertje in onderuit te zakken
om de Sinterklaasoptocht aan je
voorbij te zien trekken. Maar!
Zo'n terras ligt er niet uit
zichzelf, daar gaat heel wat
uurtjes werk inzitten. Vind je
het gek dat men dan agressief
wordt als de schimmel er dan
met een drafje voorbij raast?
Toch niet gek, dat je dan
enigszins boos wordt, als de
skelter van je zoon al weer
opgeborgen wordt, terwijl hij
nog niet heeft kunnen laten
zien hoe hij achteruit in kan
parkeren
tussen
twee
tuinstoelen?!
Maar gelukkig is er
de
oplossing
en
deze
heet
'Pepto-Bismol-roze'.
Volgens
Amerikaans onderzoek zorgt deze
kleur
tezamen
met
wat
afbeeldingen
van
teddyberen
voor kalmte onder de gelederen.
Dus...! De mijter en kleding
van Sinterklaas? Precies, roze!
De skelter van je zoon? Roze!
Maar waarom daar al stoppen? De
roze rand om verbodsborden met
maximumsnelheden? Roze! Met een
teddybeer in het midden. De
LEDs in die auto met camera's
achter je, al knipperend 'STOP
POLITIE'? Roze!
Hoe kalm kan
Nederland worden? Nog een paar
ideeën; het interieur van de
H&M tijdens de verkoop van
Viktor&Rolf
trouwjurken.
De
stoeltjes in Vak-P, of nog
beter, de kleur van de MEbusjes.
Eindeloze
mogelijkheden, tijd om te beleggen in
aandelen Histor!

Sunny Says
You know what seems odd to me?
Numbers that aren't divisible
by two.

Puuzel
Lever de juiste oplossing van
onderstaande Sudoku in bij de
tappers en krijg een gratis
meter bier!

05 dec Scinterklaasborrel
(16:00u Tombe)
12 dec 47e Cantus Scintillae
(20:00u Heilige Grond)
13 dec Excursie Eaton-Holec
17 jan Excursie TNO
14 feb Symposium 'The Future Is
Yours'

FransB
Wie kent hem niet? De man
achter de grote hits als "Heb
je even voor mij" en "Als
sterren aan de hemel staan",
komt
vandaag
met
schokkend
nieuws.
Frans gaat voortaan
namelijk voor een totaal nieuw
muziekgenre. De man die zo
gewoon is gebleven door gewoon
te doen, gaat rappen.

Agenda
14 nov Coctailborrel (16:00u
Tombe)
15 nov Themapresentatie
Studiereis (16:00u B1224)
15 nov Scala Taart Eet avond
(20:00u Tombe)
28 nov SJaCo-uitreiking (16:00u
Tombe)

Samen met grote sterren als Ali
B en Baas B, gaat Frans B een
rap opnemen. Ik weet niet wat
dat is met mensen met een
achternaam beginnend met een B.
Marco B heeft in het verleden
samen met Ali B ook al een rappoging gedaan. Wie is er na
Frans B aan de beurt? Maarten B
dan maar?

Wat zou het toch leuk zijn
als we meer leden hadden.
Wil jij ook tappen, neem dan
contact
op
met
borrel@scintillautwente.nl

Van de Tappers
Beste
Klanten
Collegae

en/of

Oud

Welkom wederom bij ons in de
Tombe, waar vandaag de OudBorrel leden na soms lange
afwezigheid eindelijk weer eens
kunnen genieten van de omgeving
die zo lang hun 2e huis is
geweest.
Zij die ons in het verleden zo
goed voorzien hebben van het
heerlijke bier kunnen vandaag
zien hoe hun opvolgers het
ervan
afbrengen
en
zullen
ongetwijfeld nog steeds punten
voor
verbetering
kunnen
aandragen.
Wij
zullen
deze
tips
met
plezier ter harte nemen en
nodigen alle oud leden uit voor
een
demonstratie
van
hun
hopelijk niet al te roestige
tapkunsten.
Uw Tappers,
Eva & Karel de Kleine

Vanaf aanstaande maandag
zijn je boeken op te halen in
de STORES!

Wij zoeken ook nog
nieuwe verkopers! Heb
je een uurtje per tweek
vrij, kom ons dan
helpen in de STORES!!
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