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Redactioneel
George Bush is samen met de rest van de
wereld begonnen met de aaval op Afganistan
(spreek ui als Ef-Gè-Nie-Stén) waar de Taliban
(Tè-li-bén) onderdak bieden aan meester
terrorist Osama Bin Laden. Ergens in een
Franse cel zal een zekere Carlos wel enorm
balen van zijn ontkroning van meest gezochte
terrorist ter wereld. Genoeg wereld nieuws.
Binnen de vereniging zijn er ook voldoende
ontwikkelingen geweest. Zo worden op dit
moment de tombe tafels voorzien van een
nieuwe beits en laklaag opdat er binnenkort
weer in stijl geborreld kan worden. Het bestuur
verkeert in alle staten van stress wegens de
aanstaande ALV’s (zie agenda). Het bestuur
lastig vallen met vervelende en vooral ook
onnozele vragen staat dan ook garant voor een
leuke show. Voor het bij elkaar houden van
overzicht raden wij, van de SUN, het bestuur
de ALDI van de Tweek aan.

Puuzel
Drie Wijze Woorden
Heel, heel lang geleden dongen eens twee
Egyptische kamelendrijvers naar de hand van
de dochter van de sjeik van Abbudzjabbu. De
sjeik, die geen van beide mannen zag zitten als
toekomstige echtgenoot voor zijn dochter,
bedacht een slim plan: een wedstrijd zou
bepalen wie van hen met zijn dochter mocht
trouwen. En aldus organiseerde de sjeik een
kamelenrace. Beide kamelendrijvers moesten
per kameel reizen van Cairo naar Abbudzjabbu
en degene wiens kameel als laatste in
Abbudzjabbu zou aankomen, mocht met de
sjeiksdochter in het huwelijksbootje stappen.
De twee kamelendrijvers, die beseften dat dit
wel eens heel erg lang kon gaan duren, besloten
ten einde raad de Wijze van hun dorp te
raadplegen. Daar aangekomen legden zij de
situatie uit, waarop de Wijze van het Dorp zijn
wichelroede omhoog stak en 3 wijze woorden
sprak. Opgelucht verlieten de twee
kamelendrijvers zijn hut: ze waren klaar voor
de strijd!
De Vraag: Welke 3 wijze woorden sprak de

Wijze van het dorp?

Aldi van de TWEEK
Vanaf 17 oktober te halen bij de ALDI een
elektrische nietmachine voor f34,98!
Voor het nieten en spijkeren van vele
doeleinden. Incl, 400 nieten en 100 T-spijkers.

oestersaus en dooier tot stevige massa mengen.
Op smaak brengen met zout en peper. Van
mengsel 4 platte burgers vormen. In koekenpan
met anti-aanbaklaag rest van olie verhitten.
Burgers in ca. 6 minuten rondom bruin en gaar
bakken. Serveren met koriandersausje. Lekker
met rijst en groene sla.

Het Weer
Recept

Champignonburgers met pittige koriandersaus.
hoofdgerecht, 4 personen
· 4 sneetjes vers witbrood
· 50 g cashewnoten (ongezouten)
· 2 bakjes grotchampignons (à 175 g)
· 2 sjalotjes
· 5 eetlepels (maïs)olie
· 1/2 zakje verse koriander (à 15 g)
· 4 eetlepels chilisaus (fles)
· 2 eetlepels medium sherry
· 2 eetlepels oestersaus
· 1 eierdooier
Korstjes van brood snijden en brood in
keukenmachine
fijn
verkruimelen.
Cashewnoten kort meemalen; niet helemaal
fijnmalen. Overdoen in kom. Champignons
schoonvegen met keuken-papier en in stukken
snijden. Champignons in twee gedeelten in
keukenmachine pureren tot rul, niet te fijn
mengsel. Sjalotjes pellen en heel fijnsnipperen.
In koekenpan 2 eetlepels olie verhitten. 3/4
deel van sjalot ca. 2 minuten zachtjes bakken.
Champignons ca.3 minuten meebakken.
Mengsel in fijne zeef laten uitlekken. Koriander
fijn knippen. Chilisaus, 1 eetlepel sherry, 1
eetlepel oestersaus, koriander en rest van sjalot
tot sausje roeren. Paddestoelmengsel,
broodkruimmengsel,
rest
van
sherry,

Rustig weer met geregeld SUN en vanaf
SUNdag kans op een bui.
Middagtemperatuur geleidelijk dalend van 21
graden op Zaterdag naar 18 graden op
Woensdag.
SUN (%)
Regen (%)
Regen (mm)
Min.temp (ºC)
Mid.temp (ºC)
Windrichting
Windkracht (bft)

za
50
10
0
13
21
Z
3

SU
30
30
1
13
20
ZW
3

ma
40
20
0
12
19
Z
3

di
30
30
1
12
19
ZO
3

wo
20
50
2
12
18
Z
3

Lange termijn, donderdag 18 oktober tot en met
SUNdag 21 oktober :
50-60% kans op (licht) wisselvallig weer met
middagtemperaturen van boven normaal
(Tmax-normaal=14 graden).

Agenda
15 oktober Eestec uitwisseling - Wenen
(oostenrijk)
15 oktober Createch voorronde - Universiteit
Twente
17 oktober Excursie Siemens - Zoetermeer
17 oktober ALV ShinTabi - B1220
30 oktober Algemene Ledenvergadering EL/tn B1220

Spreuk van de Tweuk
De tijd is een middel waarmee de natuur
voorkomt dat alles tegelijk gebeurt.

Redactie NL: Gert B, Joost K, Ralph M, Wouter G - Redactie CN: Martijn D - Redactie VS: Steven L
E-SUN: sunmembers@scintilla.utwente.nl
datum: vrijdag 12 oktober 2001, nr. 4 jaargang 14, tweekelijkse uitgave

