Redactioneel

BestuursBulletin

Lokaal nieuws

"Hey, Robert-Jan is ook afgestudeerd
he?!", "Uhuh, inderdaad" ...

Deze week was het door de tentamen vrij
rustig in de Scintilla Kamer. Het bestuur
heeft zich vooral beziggehouden met
lopende
zaken,
zo
liggen
de
voorbereidingen voor de volgende ALV
goed op schema en is er een nieuwe
cantus gepland op donderdag 8 januari!

[Goor] Dat sex onder jongeren verhandeld
wordt als ordinair ruilmiddel moge bekend
zijn. Maar waar dat in het westen van het
land nog enige waarde lijkt te hebben en
er geruild wordt tegen dure luxe-artikelen,
is het in Twente blijkbaar nog mogelijk om
op een avond in ruil voor gratis drank
twee gratis ritjes op een motorkap op de
parkeerplaats
van
het
plaatselijke
jongerencentrum te versieren.

"Gaat lekker met al die afstudeerders
afgelopen maanden, of niet dan?", "Ja
nou, poeh poeh" ...
"Heb je al een baan dan?", "Nee, al die
EL's zoeken er ook eentje, tis druk!" ...
"Hmmm, ja ja... maar het
Halloween vandaag!", "Huh?
inderdaad" ...

is ook
Oh ja,

"Heb je de SUN al gelezen? Staan weer
leuke stukjes in", "Tsja, ff doorgescand,
snap de puzzel niet" ....
"Gelezen, dat witte recept? Lijkt me
lekker", "Ah bah, nee dank je" ...
"Lijkt wel alsof alles over sex moet gaan
tegenwoordig", "Praat me er niet van" ...
"Biertje dan maar...?", "JA! Lekker, dacht
dat je het nooit zou vragen!".

Agenda
14-11
18-11
20-11
21-11
27-11
28-10
04-12
18-12
19-12

Paintball - Hengelo
ALV Scintilla - Citadel T100
Horrorborrel - 't GIND
Excursie Bruco BV - Borne
EEFBA - 't GIND
VriMiBo - 't GIND
Scinterklaasborrel - 't GIND
Kerstdiner - EDU Café
VriMiBo & Kerstvakantie!

Donderdagavond heeft het bestuur lekker
gegeten met een delegatie Viri in de stad
om eens nader met elkaar kennis te
maken en stoere verhalen uit te wisselen.
Woensdagochtend hebben we als bestuur
een
BestuursBeleidsVergadering
gehouden over het, je raadt het al, het
beleid. De korte samenvatting; de eerste
SMS naar leden komt steeds dichterbij!
Bram en Daniël zijn woensdag wezen
shoppen om de rest te voorzien van
supertrendy bestuurskleding. Binnenkort
zal het bestuur dus met hippe nieuwe
kleren in de SK zitten te werken! Last not
least, wensen wij, als bestuur, iedereen
die dit leest heul veul succes wensen met
zijn of haar tentamens!

Lieve Sunny
Tijdens een etentje met de Viri Prudentes
werden we bestookt met allerhande
goede ideëen voor onze vereniging. Eén
daarvan was het organiseren van een
actievelingenweekend in plaats van het
standaard, maar wel altijd leuke avondje
bowlen. Wat moeten wij nou met zo'n
advies?

Masturberen
"Van rukken ga je doof!", "Wat zeg je?",
"Van rukken ga je doohood!".
In Groot-Brittannië trof is 23-jarige Chris
Nicholls ("WIE?") aan een potje rukken
ten onder gegaan. Enkele weken geleden
onderging hij een hart-operatie en toen hij
recent in het huis van zijn moeder een
porno-film bekeek sloeg het noodlot toe.
De cardioloog die de jongen onderzocht
gaf aan "Elke vorm van stress of
opwinding kan hartfalen veroorzaken.".
Met andere woorden: Niholls heeft de
hand aan zichzelf geslagen.

Zo blijkt uit de documentaire "Sex Sells"
die aanstaande maandag wordt uitgezonden. De makers waren geschrokken
van deze taferelen in het toch zo idyllische
plaatsje Goor. Anders dan in de rest van
het land gaat de ruilhandel in Twente ook
nog gepaard met de consumptie van grote
hoeveelheden drank.

Een kersverse

Lief Bestuurslid,
Oud-bestuursleden hebben de wijsheid in
pacht. Zij zeggen dit dus niet voor niks en
hebben daar zo hun redenen voor. Maar
het zijn ongetwijfeld goede redenen, en
niet alleen van uit het oogpunt van deze
Viri, maar juist voor Scintilla zou
uitwerking van dit idee wel eens hele
goede
gevolgen
kunnen
hebben.
Opvolgen dus dat advies!
Liefs Sunny

Epileren
Een dame komt per vliegtuig terug uit
vakantie in de VS. Ze zit naast een
pastoor. Tijdens de vlucht raken ze aan
de praat en zo komt het dat ze de pastoor
om een dienst vraagt. Eerwaarde, ik heb
in de verenigde staten een gloednieuw en
hypermodern epileerapparaat gekocht, hij
was niet goedkoop en ik heb dus de
wettelijke limiet overschreden. Ik zal er
invoerrechten moeten op betalen. Kunt u
mijn ladyshave niet verbergen onder uw
gewaad? "Natuurlijk" zegt de pastoor,
"maar ik moet u waarschuwen: ik kan niet
liegen..." "Maar de douane zal u als
priester niet verdenken en u doorlaten"
zegt de dame en ze geeft hem de
ladyshave.
Aangekomen op Schiphol passeren ze de
douanepost en de douanier vraagt aan de
pastoor: "Niets aan te geven?" "Jawel,"
zegt de priester, "van mijn hoofd tot aan

de gordel, heb ik niets aan te geven." De
douanier vraagt door: "en onder de
gordel?" ."Wel," antwoordt de priester:
"daar bevindt zich een fantastisch
apparaat bestemd voor vrouwen, dat nog
nooit is gebruikt" Waarop de douanier
zegt: "Dat is goed, eerwaarde! Volgende!"

De smaak is er wel minder om en daarom
hierbij een heerlijk origineel recept voor de
koude herfstmaanden om van die
'heerlijke' oploskoffie af te komen. Hopelijk
smaakt dit wel.
Wat hebben we nodig?
- 1,75 liter melk

Puuzel

- 175 gram witte chocolade, in stukjes

Het duurt nog weliswaar nog wel even tot
aan Valentijnsdag, die "romantische"
commerciële veertiende februari waar alle
vrouwen zo gek op zijn, maar voor de
mannen onder ons die vrezen dat ze dan
iets goed te maken hebben, hierbij een
originele boodschap om dat varkentje
eens te wassen. Zorg wel voor een
vriendin met wat wiskunde kennis!

- 2 theelepels oploskoffie

r = 1-sin(a)

- slagroom
- kaneel (of cacao) poeder

In Japan is beroering ontstaan. Het rare
volkje discussieert over een potentiële
wetswijziging die het zou moeten toestaan
om huwelijken met stripfiguren aan te
gaan. De Japanner Taichi Takashita is de
3D wereld van vlees en bloed zat en
treedt liever in de echt met een getekend
persoon.
Het is duidelijk dat een huwelijk met
Suske of Wiske er niet in zit, in verband
met de leeftijd van deze figuren. Wel biedt
dit kansen voor het baasje van Garfield.

Wat moeten we doen?
Breng de melk in een pan bijna aan de
kook. Haal hem van het vuur af als er
belletjes ontstaan langs de rand van de
pan.

Vraag is alleen, wat zeg je hier nou mee?
Het goede antwoord levert, zoals altijd,
een gratis meter bier op.

Voeg de chocolade en de oploskoffie aan
de melk toe. Roer totdat de chocolade is
opgelost, en er een glad mengsel
ontstaat.

Recept van de Tweek

Giet de chocolademelk in 4 mokken,
schep er een lepel slagroom op, en
bestuif het met kaneel (of cacao) poeder.

Sinds 3 dagen is de inventaris van de
Scintilla Kamer, of eigenlijk de cosy
corner, uitgebreid met een heus
Scintilliaan-only koffiezetapparaat met
echt Italiaans design!

Opmerkelijk (1)

Voor de echte liefhebbers van warme
witte chocolademelk hebben we nog een
speciaal
liedje,
te
vinden
op:
http://www.babytvchannel.nl/view_article.a
spx?l=5&i=31&p=80&si=18

Opmerkelijk (1)
Een Fransman heeft in de TGV urenlang
bekneld gezeten met zijn arm in het toilet.
Tijdens een bezoek aan dit stinkhokje liet
de man zijn mobieltje vallen, maar een
poging de mobiel op te vissen viel hem
tegen.
Uiteindelijk is de man door de brandweer
met toilet en al verwijderd uit te de trein.
Tot overmaat van ramp liep de trein niet
alleen uren vertraging op, maar konden
andere passagiers niet eens naar de wc
tijdens het wachten. De man heeft alleen
wat blauwe plekken overgehouden aan
zijn avontuur. Waar de mobiel nu is, is
onbekend.
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