Redactioneel
Midden in de eerste tentamenperiode
van dit collegejaar is er weer een
VriMiBo, de gelegenheid om even stoom
af te blazen of even bij te praten na al
het harde werken van het eerste
kwartiel. Zoals al te zien is in het logo is
Sunny zich aan het voorbereiden op
Halloween, het feest dat aanstaande
zondag losbarst en waar Sunny stiekem
graag aan meedoet. Dus deze SUN is
deels bedoeld om jullie alvast in de
stemming te krijgen voor Halloween.
Natuurlijk staan we ook even stil bij de
alledaagse dingen. Zo hebben we niet
alleen een nieuw bestuur bij Scintilla, we
hebben inmiddels ook een nieuw
kabinet. Er staan waarschijnlijk al de
nodige weddenschappen over wanneer
het kabinet valt. Sunny hoopt dat het nog
een tijdje duurt, want over de politiek
hebben we de laatste tijd al wel genoeg
geschreven.
Andere weddenschappen die er vast al
wel zijn, gaan over de witte doeken
boven het looppad op het plein buiten.
Hoe lang zullen ze wit blijven, en gaat
iemand ze schoonmaken als we weer
net zo'n strenge winter met veel sneeuw
en hagel krijgen als vorig jaar. We zijn
benieuwd.
En met al deze futiliteiten komen we in
deze SUN ook niet veel verder. Wij
hebben voor jullie weer een traditionele
Puuzel (waarmee een meter bier te
winnen is), een lekker recept met
pompoen, een Lieve Sunny (deze
kunnen ook ingestuurd worden voor de
volgende editie) en nog heel veel meer
leuke dingen.
Voor nu zegt Sunny proost en tot de
volgende Tweek!

Van het bestuur
De tentamenweken zijn in volle gang en
daar is iedereen druk mee bezig, dat
betekend voor de VriMiBo dat er veel
voer is om te bespreken en daarom
hoopt het bestuur ook van harte dat
iedereen die erover wil praten aanwezig
is en nu tijdens het lezen over je
schouder meeleest. Sinds onze wissel
zijn er al een aantal leuke activiteiten
geweest, in het bijzonder natuurlijk de
EEFBA waar de eerstejaars kennis
maken met Scintilla. Dit hebben ze
tevens bij de eerstejaarslunch gedaan.

Bij de (M)BEA ging Tom Vocke er
uiteindelijk met de prijs vandoor, hij had
een opblaaspoptaart gemaakt en dat viel
zeker in de smaak bij het mannelijke
bestuur. Ook de Halloweenborrel was
een succes met weer mooi verkleedde
mensen.
Als we in de nabije toekomst kijken zien
we dat de activatelunch er aan komt, de
commissies van Scintilla zijn hier
allemaal aanwezig om nieuwe leden te
vergaren onder het genot van een lunch.
Halverwege de komende maand gaat de
microcontrollercursus weer van start
voor het gehele ledenaanbod, van leken
tot professionals.
Op de koningin, op Scintilla!
Van het bestuur, Leon de Secretaris
PS. En nog veel succes met de overige
tentamens komende week!

Agenda
29-10 VriMiBo (Abscint)
11-11 Lunchlezing SRON (Cit T300)
11-11 TweEFPA (Abscint)
16-11 Microcontroller Cursus Deel 1
(SmartXP Lab)
17-11 Microcontroller Cursus Deel 1
(SmartXP Lab)
20-11 Uitje INDEX (Duitsland)
23-11 Microcontroller Cursus Deel 2
(SmartXP Lab)
24-11 Microcontroller Cursus Deel 2
(SmartXP Lab)
30-11 Microcontroller Cursus Deel 3
(SmartXP Lab)
01-12 Microcontroller Cursus
Deel 3 (SmartXP Lab)
16-12 Kerstdiner (Edu-café)

Recept van de Tweek
Pompoen gnocchi met pompoensaus
Ingrediënten (6p.): 600 gr (ongeschilde)
aardappelen, 350 gr bloem,1 eetlepel
boter of margarine, 1 koffielepel zout +
peper, 1 eidooier, 1/2 koffielepel
muskaatnoot, 1 grote pompoen
Bereiding: Was de aardappelen en
kook ze vervolgens gaar. Schil ze, en
pureer ze, samen met de boter, eidooier,
zout, peper en muskaatnoot. Doe de
puree over in een deegmachine. Lepel
de pitten uit de pompoen en haal de
schil eraf. Snij in stukken en plaats in
een ingevette ovenschaal. Strooi 100 ml
water
of
bouillon
over
de
pompoenstukken en zet het in een

voorverwarmde oven van 180Â°C,
gedurende 45 minuten, of totdat de
pompoen volledig zacht is. Neem uit de
oven en laat afkoelen. Doe een halve
pompoen nu in een blender of gebruik
een staafmixer en mix de stukjes
pompoen tot een gladde massa. Voeg
de gladde pompoenmassa bij de
aardappelpuree en laat draaien. Als de
puree en de pompoen goed vermengd
zijn, voeg je beetje bij beetje bloem erbij
tot een deeg is bekomen. Haal uit de
deegmachine en plaats het deeg op een
bebloemde oppervlakte. Kneed totdat
het deeg homogeen en vast is. Rol uit en
snij stukjes van 3 centimeter zoals boven
beschreven
staat.
Gooi
de
pompoengnocchi in kokend water en als
ze boven komen zijn ze klaar.
Voor de pompoensaus: Verhit olijfolie
in een sauspan. Snijd de andere helft
van de pompoen in stukjes en voeg ze
bij de olijfolie. Laat enkele minuten
bakken tot ze zacht zijn. Laat in een
andere sauspan boter smelten. Doe de
gebakken pompoenstukjes door een
zeef in de sauspan met de boter. Voeg
zout, peper en een beetje zoete
paprikapoeder toe en laat nog enkele
minuten bakken tot de saus warm
genoeg is. Verdeel de gekookte
pompoengnocchi over 4 bordjes, doe de
saus erbij en besprenkel eventueel wat
Parmezano of gemalen kaas erover.
Eet smakelijk!

Halloween
Halloween is een feestdag die vooral in
Ierland, het Verenigd Koninkrijk, de
Verenigde Staten en Canada gevierd
wordt. Op 31 oktober
verkleden
kinderen zich en bellen als het donker
wordt aan bij huizen in de buurt die
versierd zijn met pompoenen en lichtjes,
en roepen "trick or treat" (waarbij de
keuze wordt gegeven tussen een
plagerijtje uithalen of een versnapering
krijgen). De bewoners geven de
kinderen dan snoepjes. Voor de wat
oudere kinderen (ofwel studenten)
worden er grote Halloweenfeesten
georganiseerd, zoals ook door de Borrel
dit jaar.
De naam "Halloween" is afgeleid van
Hallow-e'en, ofwel All Hallows Eve
(Allerheiligenavond), de avond voor
Allerheiligen, 1 november. In de IersKeltische kalender begon het jaar op 1
november, dus 31 oktober was
oudejaarsavond.

In Nederland en België is het katholieke
Sint-Maarten feest populairder, waarbij
ook langs de deuren wordt gegaan voor
traktaties en het zingen van liedjes. Op
Halloween is kritiek — zoals ook op
Valentijnsdag — omdat het ontdekt zou
zijn door de commercie als een
geschikte aanleiding om de consument
tot wat ruimer vertier aan te zetten in de
'slappe' periode tussen zomervakantie
en Sinterklaas. Maar ach wat maakt ons
dat uit als er weer een leuke Borrel wordt
georganiseerd. In elk geval is het
zondag zover, dan is het Halloween, dus
alvast veel plezier!

Lokaal nieuws in 60
seconden

Did you know

Lieve Sunny

Why do mathematicians always confuse
Halloween and Christmas?

Halloween tijd en de grote vraag die
blijft, wat moet ik aan met Halloween!

Because 31 Oct = 25 Dec.

Liefs anoniempje...
Lieve anoniem,

Sunny Says
Where there is no imagination there is
no horror.

Puuzel

Een Kierewiet kostuum natuurlijk! Kijk
voor
inspiratie
eens
op
de
Facebookpagina van Kierewiet de
Borrelkip. Veel plezier!
Liefs Sunny

Voltooi het doolhof! Degene die er het
eerst uit is, kan een gratis meter bier
ophalen bij de Tappers!

* Na de volgens de gemeente geslaagde
proefafsluiting van het viaduct zal
aanstaande dinsdag worden begonnen
met de definitieve sloop van het viaduct
dat voor overijverige politici, met het oog
op de eenheid van de universiteit en het
business en science park, de figuurlijke
doorn in het oog is.
* Vandaag opent Wok'n'Golf bij Go
Planet zijn deuren, "Met eten alleen red
je
het
niet
meer",
aldus
de
initiatiefnemer.
* Naar aanleiding van onderzoek van de
Universiteit Twente van vorig jaar krijgen
kassameisjes
steeds
vaker
een
rekenhulp om te kunnen zien of iemand
ouder is dan 16 jaar, op het apparaatje
moet de datum van vandaag en de
geboortedatum
worden
ingevuld.
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Sunny feliciteerd!
Boris Hupkens van der Elst VP
Michel Jansen
Volker Min
Van harte gefeliciteerd
en we nemen er een
biertje op!

Gezocht
Redactielid m/v met
gevoel voor humor en
een
paar
uurtje
beschikbaar voor een
Scintilla-VriMiBo. Vind
jij het leuk om in de
volgende editie van de
SUN een stukje te
schrijven of wil jij de
volgende
Puuzel
uitzoeken, stuur dan
een
mailtje
naar
sunmembers@scintilla.
utwente.nl
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