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Redactioneel
Geachte Scintillianen, leuk dat jullie de SUN weer ter hande hebben
genomen teneinde jezelf te plezieren. Dit keer een redactioneeltje
afkomstig van over de grote plas, aangezien ik me op dit moment in
Californie bevind, in de buurt van LA. Sommigen van jullie wisten
dit misschien al, sommigen niet en sommigen zullen ongetwijfeld
een onverklaarbare verandering in klimaat hebben waargenomen
waar je maar net je vinger niet op kan leggen. Veel van de mensen
die ik heb gesproken over de telefoon en via de mail hebben mij toch
gevraagd hoe het nu is in Amerika na het hele gebeuren met het
WTC. Typisch is dan het goede woord denk ik, of misschien wel
gewoon anders dan dat het in Europa zou zijn. Jammer genoeg merk
ik weinig van nieuws over rouw voor de overledenen of opvang van
de getroffenen, maar wordt je overspoeld door een nationalistische
samenscholing. Misschien komt het ook wel door het gebrek aan
historie in de US, iets wat hier bijzonder antiek en oud is, is in
Nederland eerder gewoon aan vervanging toe. Iedereen is ineens
voor iedereen, behalve voor de Palestijn achter de toonbank van de
7/11 die voor mijn ogen agressief gevraagd werd aan welke kant-ie
stond. Anyways, toen ik een Amerikaans vlaggetje van een auto stal,
zodat een meisje daar haar "number" op kon schrijven, ging dat dus
mooi niet door waardoor het op mijn onderbroek belande bij gebrek
aan papier. En ik durf eigenlijk ook al geen Scintilla stickers op een
ingelijste foto van Bush in een federal building te plakken, wat ik toch
thuis zeker niet gelaten had. En oh ja, die gozer is even dom op de
Amerikaanse TV als thuis hoor, dat zijn niet zorgvuldig uitgezochte
momenten. Binnenkort vast meer avonturen uit the Sunshine State!
Leut

Puuzel
Steven(L)
heeft
een
schilderij van zijn hond
ophangen met een touwtje
aan twee spijkers in de muur;
echter heeft hij dit op zo'n
manier
voor
mekaar
gekregen, dat als je een
spijker uit de muur haalt (het
maakt niet uit welke van de
twee), het schilderij op de
grond valt. Hoe flikt ie'em dit
nu weer?

Recept
Ravioli
Ingrediënten

ongeveer tien minuten gaar worden. Voeg eventueel aan het water
wat zout toe. Laat het water niet de hard koken!
Voor de tomatensaus dient u de ui te snipperen en in olijfolie te
fruiten. Voeg tijdens het fruiten de majoraan, tijm en 50 gram
bloem toe. Voeg na enkele minuten al roerend de tomatenpuree toe.
Roer het geheel goed en voeg nu de bouillon toe. Breng de saus op
smaak met peper en zout.

Zoek de ex-voetballer...

Aankondiging

Ravioli dient geserveerd te worden in een diep bord.

Puuzel (2)
Zoek de voetballer...

(ingezonden stuk)
Maandag 1 oktober: Het dartteam van Scintilla nodigt jullie uit voor
haar derde competitie wedstrijd. Deze keer verzorgt in de Tombe.
Vanaf 19:30 uur zal de Tombe het decor zijn van wederom een
spannende wedstrijd. Wouter Groothedde, Arjan Floris, Steven Staal
en Niels te Lindert zullen hier hun dart-kunsten vertonen tegen de
Kremlings uit Hengelo. Na de afgelopen wedstrijden hebben zij hun
eer hoog te houden. Kan het Scintilla team ook deze week weer een
brute overwinning neerzetten??

Het Weer
Eerste vijf dagen, zaterdag 29 september tot en met woensdag 3
oktober : Wisselvallig weer en na het weekeinde van tijd tot tijd veel
wind. Middagtemperatuur rond 17 graden.
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Lange termijn, donderdag 4 oktober tot en met SUNdag 7 oktober:
Grote kans op aanhoudend wisselvallig herfstweer met temperatuur
iets boven normaal.

Lieve Sunny,

300 gram bloem, 150 gram champignons, 150 gram kalfslever, 125
gram knolselderij, 100 gram witbroodkruim (wit), 75 gram
Parmezaanse kaas, 3 eieren , 3 eetlepels olijfolie, 2,5 deciliter
bouillon, 2 deciliter witte wijn, 2 uien , 1 snufje zout, 1 blikje
tomatenpuree, 1 wortel, 1 teentje knoflook, 1 snufje peper, 1 snufje
tijm, 1 snufje majoraan
Bereidingswijze
Zeef 250 gram bloem en strooi het in een diep bord. Maak een
kuiltje in het midden van de bloem en breek hierin 2 eie ren. Voeg
olijfolie en zout toe en kneed het geheel tot een gladde deegmassa.
Rol het deeg in een vochtige theedoek en laat het ongeveer 2 uur op
een koele plaats rusten.

Is het u ook laatst opgevallen dat een voetballer uit het bestuur van
Scintilla er vreemde gewoonten op nahoudt? Laatst tijdens de eigen
Dies, die van Scintilla, bleek het toekomstige boegbeeld alleen maar
met zijn eigen boegbeeld bezig te zijn! Zowel door alleen maar
interesse te tonen in een verschijning, die in de Tombe al erg
zeldzaam is, "De Vrouw", als ook door als enige zijn eigen boegbeeld
te beschermen tegen diefstal.

Ondertussen kunt u de vulling bereiden. Snijd de kalfslever en de
champignons fijn. Fruit deze samen met de gesnipperde groenten in
enkele minuten in de koekepan bruin. Voeg de witte wijn toe en laat
het geheel ongeveer 10 minuten pruttelen. Doe het mengsel nu in
een keukenmachine en maal het zeer fijn. Voeg al roerend aan het
mengsel een losgeklopt ei, de Parmezaanse kaas en het broodkruim
toe. Roer een snufje peper en zout door het mengsel.

Lief verontrust lid...
Ik begrijp uit je schrijven dat je enigszins jaloerse gevoelens bezit. Ik
begrijp dat je het niet fijn vindt als een bestuurslid niet voor al zijn
leden dezelfde aandacht toont. Met name, begrijp ik uit je brief, vind
je het vervelend dat er geen aandacht is voor je eigen boegbeeld.(Nu
weet Sunny toevallig dat je die zelf ook heel belangrijk vindt.) Het
enige advies dat ik je kan geven aangaande dit soort belangrijke
verenigingszaken is dat je dit moet aankaarten op de volgende ALV.
Deze vindt plaats op 30 oktober.

Rol het deeg uit en maak er een vlakke, rechthoekige lap van. Deel
het deeg in twee stukken en smeer de vulling over één van de stukken
uit. Leg het andere stuk over de vulling heen. U kunt nu vierkantjes
uit het deeg snijden. Het beste kunt u dit doen met een deegradertje
waarmee u tandjes op de randjes van de ravioli krijgt. Breng een
grote pan water aan de kook en laat de ravioli hier zachtjes in

Puuzel (3)

Spreuk van de Tweuk
Beschaving is een zeer dun laagje vernis dat gemakkelijk in
alcohol kan worden opgelost.

Agenda
Dinsdag 2 oktober
Kornuiten-borrel – 16:00u Tombe
EEFBA - Bastille (societeit)
Vrijdag 12 oktober
Major voorlichting Embedded Systems
VriMiBo
Maandag 15 oktober
Eestec uitwisseling - Wenen (oostenrijk)
Createch voorronde - Universiteit Twente
Woensdag 17 oktober
Excursie Siemens - Zoetermeer

Met verontruste groet,
Een actief lid

Liefs, Sunny
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