Redactioneel
Deze tweek wederom een redactioneeltje
afkomstig van dat verre land over de grote plas.
Dat land waar groter beter is. Dus ik dacht als
logische Europeaan, dat meer dan ook beter zou
zijn. Waar het dus misschien fout was gegaan is
de poging tot logisch denken, toen ik mijn
theorie uitprobeerde afgelopen weekend op een
zogenaamd Oktoberfest. Een Oktoberfest is een
soort Amerikaanse impressie van een Duits feest,
waar ik voor uitgenodigd werd door een meisje,
die mij dan ook heen en weer zou kunnen rijden.
Prima, dacht ik, eindelijk eens niet in die klote
auto en dan kan het bier, wat je toch verwacht
als een van de grote steunpalen op een Duits
feest, rijkelijk vloeien. Nou kan ik dan ook
melden dat dat ongeveer het enige was wat
klopte op het feest. De poging was er wel, zeker,
maar malloten met T-shirts met een lederhose
erop GEDRUKT geeft toch een net wat ander
effect aan het geheel. Als dan een Elvis imitator
opduikt uit het niets en zwoel in de microfoon
begint te blèren krijg je zeker het gevoel dat
minimaal 60% van de mensen daar rijp waren
voor opname in het gesticht. Toen ik dat melde
aan mijn compagnon scheen ik zachter te
moeten praten. Ik denk dat het “meer is beter”
fenomeen toen al zijn intrede had gedaan.
Dolgelukkig was ik toen ik zag dat ze bekers van
ongeveer 0,75 liter met Bitburger hadden en niet
een of ander slap Amerikaans bier en in
combinatie met het niet hoeven te rijden had dat
toch zijn effect. Toen ik dan ook een Hollands
tintje aan het feest wilde geven met een stel
wilde verhalen met gebarentaal erbij vroeg
dezelfde compagnon toch eens voorzichtig hoe
laat ik naar huis wilde, en of dat misschien
vervroegd zou moeten worden tot binnen nu en
een ½ minuut. Ik vraag me toch af waarom…
Leut

Puuzel
Een aantal Viri zat het gedrag van het bestuur te
observeren vanuit de cosy corner. In de cosy
corner zitten 3 schakelaars voor het licht in de
bestuurskamer. Wanneer zij weten welke knop
voor het licht is dan kunnen ze het bestuur beter
bijstaan, aldus hun gedachte. Efficiënt als de Viri
zijn, is het voor hun maar 1 keer nodig om op te
staan en een kijkje te nemen in de bestuurskamer
zodat ze weten welke van de 3 schakelaars het
licht bedient. Hoe deden deze wijze mannen dat?

Recept
Amerikaanse Notenbrownies
Dit keer geen volledige maaltijd, maar hiermee

kun je jouw huisgenoten wel omkopen om de
gehele maand voor je te laten koken.
Ingredienten:
125 g boter in stukjes
200 g pure chocolade
3 eieren
1 zakje vanille-essence
1/4 theelepel zout
3/2 kopje bloem
3/2 kopje basterdsuiker
3/2 kopje gehakte walnoten
1/2 kopje cacaopoeder
Smelt de boter en de chocola au bain marie tot
een glad mengsel en laat deze dan afkoelen.
Meng de eieren en het zout in een grote kom,
klop ze met een mixer in 2 min. licht en
schuimig. Voeg geleidelijk de suikers toe en blijf
goed door kloppen. Schep de chocola met een
metalen lepel door het eiermengsel. Doe de
bloem, de cacao en als laatst de noten erbij.
Schenk dit mengsel in een beboterd bakblik en
bak het 30 min. in de oven op 180 graden.
PS. ik heb het zelf geprobeerd en het
eindresultaat is echt super, maar ik zou niet
van het beslag snoepen zoals je gewend bent
met het cakebeslag!!!

Aldi vd Tweek
• PC en radio/TV tegelijk
• met stereogeluid,
BT 878 chipset, 75
Ohm FM- en TV -in
Audio-in en out
• installatie- en
toepassingssoftware op CD -rom
• S-video ingang
• eenvoudig te
installeren
• geschikt voor PC
vanaf 133 Mhz, 16
MB en CD -rom

rukken noem je dat…". Verontrustend als ik
ben denk ik terug aan de tijd, waarin we het
hadden over 23 seconden. Lieve Sunny kunt u
mij vertellen hoe het komt dat alles
tegenwoordig zo traag lijkt te gaan?
Een lid
Lief onbevredigd lid,
Je ongerustheid is niet geheel terecht. Uit
betrouwbare bron weet ik dat het bestuur het
heel druk heeft. Wat betreft deze quote kan er
gedacht worden aan ons motto: "komt tijd
komt grolsch". Blijkbaar komt het hierop neer:
Als grolsch komt dan duurt het allemaal wat
langer… Voor de overige problemen verwijs ik
je graag door naar de familie Kauffman voor een
cursus "Binnen 23 seconden".
Sunny.

Terrorisme
Er is weer een nieuw middel op de markt om
terrorisme beter te bestrijden. Met dit product
is het mogelijk om de poortjes gevoeliger af te
stellen en zo kleine metalen delen beter op te
sporen. Omdat beveiligingsmensen het werk te
druk is geworden sinds de 11e moest er wat
aan de ijdelheid van de "groter" gevormde
vrouwen gedaan worden. Het oog van de SUN
is op het volgende gevallen. De "Frequent
Flyer BH" van Triumph. Hierdoor hoeven de
dames zich niet langer uit te kleden bij de
douane aangezien deze beugel bh geen metalen
delen meer heeft. Een geluk voor de douaniers
en voor vrouwelijke terroristen die nu wat meer
effectievere wapens mee kunnen nemen.

Agenda

Per stuk: Fl. 139.- of € 63.08
Maar schiet op want waarschijnlijk was ie
woensdag al uitverkocht.
Volgens de SUN doet hij het erg goed.....
SUN-factor: 8

29 okt
30 okt
31 okt
8 nov
9 nov
15/18 nov

laserquesten – Bastille
ALV – B1220 20:00
constitutiereceptie – Tombe
laserquesten Scala
excursie NEDAP
bestuitje!!!

Lieve Sunny,

Spreuk van de Tweuk

Mijn ongerustheid over de conditie van het
bestuur wordt steeds groter en groter. Volgens
een recente "quote of the day" blijkt het
bestuur nogal stijfdenkend te zijn. Het gaat hier
namelijk om de volgende quote "Klaarkomen
lukt me meestal wel binnen drie minuten. Snel-

"The most exiting phrase to hear in science, the
one that heralds new dicscoveries, is not
"Eureka!" but "That’s sunny…""
-- Isaac Asimov
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