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Toerist stuurt gestolen keramiek
Pompeï terug: 'Rust een vloek op'
Een Canadese vrouw die vijftien jaar geleden verschillende objecten stal
uit de Italiaanse stad Pompeï, heeft die nu teruggestuurd. Ze schrijft dat
ze enorme spijt heeft en dat er 'een vloek' op rust. Ze zou jaren van
ongeluk achter de rug hebben, veroorzaakt door de diefstal. De vrouw
bezocht Pompeï in 2005, toen ze in de twintig was. Tijdens haar bezoek
stal ze twee mozaïektegels en een stuk keramiek uit de Italiaanse stad.
Het pakket is voorzien van een briefje – ondertekend door 'Nicole' – die
schrijft dat ze jaren van ongeluk achter de rug heeft. Zo kreeg ze twee
keer borstkanker en raakte ze in financiële problemen. ''Alsjeblieft,
neem ze terug, ze brengen ongeluk", schrijft Nicole.
Bijna 2000 jaar geleden werd de Italiaanse stad Pompeï geheel door
lava en as bedekt als gevolg van een gigantische vulkaanuitbarsting. De
stad is tegenwoordig een welbezochte toeristische attractie en een
goudmijn voor archeologen. Ieder jaar worden er echter objecten uit de
stad gestolen. Het is niet voor het eerst dat die objecten ook worden
teruggestuurd naar Pompeï. Toeristen krijgen vaker spijt en sturen de
tegeltjes of stenen na jaren terug, vaak voorzien van een briefje met een
spijtbetuiging. In Pompeï is zelfs een museum ingericht met al deze
teruggestuurde objecten.

ACTIVITEITEN:
Filmavond
5, 12, 19 november
Spelletjesavond
10 november
Lezing door Gandolfo Cascio
26 november

Deze maand zijn alle activiteiten
online. Houdt voor (veranderingen
in) tijden en verdere
aankondigingen de Facebookpagina in de gaten!
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RICETTA: PASTA ALLA ZUCCA
Warme herfstige smaken ook
deze maand: pompoen en
hazelnoot. En goed nieuws, laat
pompoen nou net een van de
Nederlandse seizoensgroenten
zijn deze maand. Wel zo
duurzaam!
Ingrediënten voor 4 personen
-500 g verse pompoen
- 1 ui
- 1 el kristalsuiker
- 3 el traditionele olijfolie
-70 g tomatenpuree
-300 g pasta naar keuze
-15 g verse peterselie
-100 g witte kaas/ vegan alternatief
-50 g ongebrande hazelnoten

Bereidingswijze:
1. Maak de pompoen schoon, snijd hem in parten en verwijder de zaden en
draderige binnenkant en snijd met een scherp mes de schil eraf. Snijd de
pompoen in kleine blokjes en snipper de ui.
2. Verhit olie in een pan met dikke bodem, fruit hierin de ui goudbruin. Roer
de tomaten puree en suiker erdoor en bak 1 min. mee. Schep de
pompoenblokjes door het ui-mengsel. Bak ze 3-4 min. al omscheppend
mee. Breng het mengsel op smaak met zout en peper. Laat de
pompoenblokjes met de deksel op de pan in 8-10 min. zachtjes koken.
3. Kook ondertussen de pasta volgens de aanwijzingen gaar. Hak de
peterselie fijn, verkruimel de witte kaas en hak de hazelnoten.
4. Serveer de pasta met de pompoensaus. Strooi er de hazelnoten, kaas en
peterselie over. Buon appetito!

Wellbeing week 16-20
november

MINI QUIZ
Hoe goed ben jij op de
hoogte van feestdagen in
Italië? Test je kennis!

Mocht het nog aan je aandacht ontsnapt zijn: van 16 tot en met 20 november
organiseert de Universiteit Utrecht weer de Wellbeing Week. Deze week is in
het leven geroepen om aandacht te schenken aan het welzijn van studenten
en dit op een laagdrempelige manier bespreekbaar te maken, Deze week zijn

Wat vieren Italianen op 1
november?
A) La festa della
Repubblica
B) Ognissanti
C) La festa dei lavoratori
En op 8 maart?
A) La festa del papà
B) La festa della donna
C) Epifania/ Befana

er allerlei gratis (online) activiteiten voor alle studenten van de Universiteit
Utrecht rondom jouw welzijn beschikbaar, die je kunnen helpen om met
bijvoorbeeld prestatiedruk, concentratieproblemen en andere uitdagingen
om te gaan.
Er is echt voor iedereen iets bij. Zo is er writing & study coaching, een
workshop poezië, yoga, een indoor bootcamp, een kookworkshop, een online
concert en er komt zelfs een slaapexpert langs!
De week zal bestaan uit een combinatie van zowel Nederlandstalige als
Engelstalige, online als offline activiteiten, die je allemaal terug kunt vinden
op de aanmeldpagina. Kijk hiervoor op je studentenmail of ga rechtsreeks
naar de UU site.
Neem je eigen verantwoordelijkheid hierin: doe de corona check voordat je
naar een fysieke activiteit gaat, en focus je op de verschillende online

Wanneer wordt Ferragosto
gevierd?
A) 10 mei
B) 7 juni
C) 15 augustus

activiteiten als je buiten Utrecht woont. De corona maatregelen zullen te
allen tijde worden nageleefd.

Ps . De antwoorden van de quiz zijn 1)B, 2)B, 3)C.

