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ACTIVITEITEN EN
BIJZONDERHEDEN 

IN DECEMBER
Lezing van Gandolfo Cascio

9 december om 17:30 uur
Fysieke activiteit

 
Kerstborrel + Onthulling

Grote Lustrum Reis
14 december

@deStadsgenoot
 

Kerstvakantie
20 december t/m 7 januari

 
Houdt voor aanpassingen en

verdere aankondigingen
Instagram, de website en/of

de Etna groepsapp in de
gaten!

STUDIEVERENIGING ITALIAANSE TAAL EN CULTUUR

'Il padre del tiramisù' is op 93-jarige leeftijd
overleden
De 'vader van de tiramisu', Ado Campeol is overleden. De 93-jarige Italiaan staat

bekend als de man die het dessert wereldberoemd heeft gemaakt. 

Campeol was eigenaar van een restaurant in het noorden van Italië, waar het toetje

in 1972 op het menu kwam. Volgens Campeols kok was tiramisu het product van

een fout in de keuken. Hij probeerde vanille-ijs te maken, maar liet per ongeluk

mascarpone in een bak met eieren en suiker vallen, waarna hij de combinatie zeer

maakvol vond en de vrouw van Campeol erbij riep. Samen voegden ze lange vingers

gedrenkt in koffie toe. De rest is geschiedenis.

Er zijn allerlei variaties in omloop, maar het recept

van Campeol is door de officiële Accademia

Italiana della Cucina erkend als de 'echte' tiramisu.

De naam betekent vrij vertaald "maak me blij" of

"beur me op".

De gouverneur van de Italiaanse regio Veneto

reageert bedroefd op het overlijden van Campeol.

"We verliezen een ster in de geschiedenis van eten

en wijn."
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Vanuit het bestuur en alle
leden van Etna wensen we

jullie een hele fijne
verjaardag!

 
Buon compleanno!

 
Anna Schotanus

6 december
 

Mirjam de Jonge
27 december

De website van Etna!

Jullie hadden het misschien al meegekregen... Etna heeft haar website

geüpdatet! Deze zal up to date worden gehouden met alle activiteiten, de

nieuwsbrieven en het laatste nieuws. Ook hebben we vanaf nu een Italiaanse

Etna playlist: Epica Esplosione Musicale dell’Etna! 

Ga snel naar spotify en voeg deze lijst toe aan je favorieten want niemand

minder dan ons eigen bestuurslid Flore Nolet heeft samen met onze Italiaans

en muziekwetenschappen student Maaike Hebels deze lijst voor jullie

opgesteld. Heb je verzoeknummertjes? Ga dan snel naar de USVI Etna

website en voeg je nummer toe onder het kopje 'Canzoni Italiane' en je hoort

het snel terug op spotify!

De Etna
verjaardagskalender

Onthulling locatie
Grote Lustrum Reis

Allemaal opgelet want binnenkort zal

de locatie van de Grote Lustrum Reis

bekend worden!!! Laten we hopen dat

corona dit jaar geen roet in het

lekkere Italiaanse eten gooit en we

ons lustrum jaar in Italië kunnen

vieren. Waar denken jullie dat we

naartoe gaan?

https://open.spotify.com/pla

ylist/2AjFsMT5yA4aiN8M947l

LI?si=3f30ceb8d46a48a8
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Vijfhonderd Italiaanse

uitdrukkingen

Bij elke uitdrukking vind je naast de

vertaling ook informatie over

herkomst, stijlniveau,

betekenisnuances en een voorbeeld.

Hier alvast een voorproefje:

Avere la luna storta -> met het

verkeerde been uit bed gestapt  

Etna merchandise

Deze maand krijgen onze leuke

en handige Etna tasjes de

spotlight. Net zoals de mok kost

deze €5,00. Je kunt er van alles

in kwijt en ziet er ook nog eens

super leuk uit!

Laat het iedereen om je heen 

weten en sponsor je 

studievereniging. 

Wil je er graag eentje hebben, 

stuur ons dan een mailtje/appje 

en je hebt het linnen tasje zo in 

huis. 

De linnen Etna tas!

Attenzione!
In verband met de

coronamaatregelen
zijn er geen

kamertuurtjes meer:(

Mokken en

tasjes voor

maar 5 euro!
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Ciao a tutti, ik ben Marije en ik ben 

derdejaarsstudent Italiaans en 

vice-penningmeester van Etna. Dit jaar zit ik als secretaris in de

reiscommissie. Ik heb al vaker in de reiscommissie gezeten, maar

Corona gooide nog altijd roet in het eten. Hopelijk kunnen we dit jaar

wel echt gaan ☀ Op de foto hiernaast loop ik in de bergen bij het Lago

della Vecchia (in de buurt van Torino), waar ik afgelopen zomer op

vakantie was. De Etna reis wordt zeker net zo leuk als deze, dus kom

vooral allemaal mee! 

Ciao! Ik ben Flore, tweedejaars student Italiaans en dit jaar

ben ik lid van de reiscommissie. Vroeger ik met de familie

bijna elke zomer naar Toscane, toentertijd hebben we veel

steden bezocht zoals Siena, Grosseto en Pisa, maar de

mooiste stad is denk ik wel Volterra. Ik heb dus alleen

maar dierbare herinneringen van Italië. Daarom hoop ik

dat wij als reiscommissie dit jaar ook een mooie

onvergetelijke reis kunnen organiseren.

Onze reiscommissie

Ciao! Ik ben Maria-Meg, 

eerstejaars student Italiaans en 

tweedejaars Nederlands. Dit jaar 

ben ik penningmeester van de 

reiscommissie 😊 We gaan 

(hopelijk) een prachtige reis maken 

naar Italië in april. Eén van de leukste reizen die ik gemaakt heb, was met

mijn familie naar Sicilië. We hebben daar twee weken op een camping

gestaan met onze stokoude vouwwagen. Snorkelen en duiken in zee,

douchen onder de sterrenhemel… het was een fantastische reis. In de

weekenden kwamen er grote campers met Italiaanse families die heel

nieuwsgierig waren naar de inhoud van onze pannen op het vuur… wat

een goede herinneringen. Ik hoop met jullie nieuwe herinneringen te

maken als we als Etnini over een paar maanden in Italië vertoeven! 😉

Ciao!! Ik ben Valentijn en ik ben dit jaar de voorzitter van de

reiscommissie. Ik studeer op dit moment in de stad waar alle

wegen naartoe leiden: Rome. Ik vind het ontzettend leuk om

vrienden er rond te leiden en ze mee te nemen naar mijn

favoriete plekjes. Ik plan mijn vakanties ook altijd van tevoren

zodat ik precies weet wat ik wil bezoeken. Tijdens mijn eerste

bachelor sociale geografie en planologie ben ik al eerder

onderdeel geweest van de reiscommissie. Toen ben ik naar Kiev,

Moskou en Sint-Petersburg geweest.  Dit was fantastisch, maar

het overkoepelende thema van die week bleek  wodka te zijn. In

het geval van onze reis is dat natuurlijk aperol spritz, afgewisseld

met een lekker wijntje op z’n tijd (geloof me ik ben geen

alcoholist).  Waar we deze drankjes echter gaan drinken blijft

nog de vraag. Ik hoop iedereen in ieder geval te zien op de

(lustrum)reis!!
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De afgelopen 2 jaar heb ik geleefd naar het moment dat ik op

uitwisseling kon gaan naar Italië en vlak voordat dit stond te

gebeuren was het nog even spannend of het wel door zou gaan

in verband met corona, maar nu zit ik dan toch in het mooie

Verona voor 6 maanden. De eerste helft van mijn tijd hier zit er

al weer op en het is voorbij gevlogen. 

De tijd van haar leven in Verona...
De ervaringen van Erasmus student Mirjam de Jonge

Natuurlijk zit ik hier voor mijn studie, maar dat wil niet zeggen

dat er geen tijd is voor leuke dingen. Ik ben hier bij de ESN

gegaan, dat is een vereniging speciaal voor Erasmus

studenten, waardoor ik heel veel leuke mensen heb leren

kennen. Er worden leuke activiteiten georganiseerd, zoals

Tandems of avondjes stappen, waardoor je iedereen in een

ander soort setting kan leren kennen. Verder gaan we met de

vriendengroep die nu is ontstaan vaak verschillende steden

bezoeken, zoals Venetië, Padova, Genova, Lecco, Sirmione,

Vicenza en nog veel meer. Ik heb hier de tijd van mijn leven

en ik mag hier nog 2 maanden zitten, om alles eruit te halen

wat er in zit!

Ik moet wel zeggen dat Italië heel anders is om als vakantieland

te bezoeken dan wanneer je er een tijd lang woont. Op zo’n

moment gaan de verschillen je pas opvallen en moet je je ook

meer aanpassen, want je bent geen toerist meer, je bent een

inwoner. Maar dat maakt het juist ook erg leuk om hier te zijn.

Zo is het vrij ongewoon om een fooi achter te laten en vinden

mensen het maar raar als je ze succes wenst met hun werk als

ze met je afgerekend hebben bij de kassa. 

Toen ik hier net aankwam vond ik het best wel spannend, ik had

nog nooit op mezelf gewoond en dan ook meteen in een toch

wat vreemd land. Gelukkig kon ik samen met Fleur (ook 3e jaars

italiaans student) intrekken in een appartementje, zo konden

we in ieder geval op elkaar terug vallen. We wonen momenteel

boven een cafe, waar we regelmatig koffie of aperol spritz

drinken en even een praatje maken met de locals. 

Ook de unie is hier heel anders opgezet. Je gaat naar je les, die

zo’n 2 of 2,5 uur duurt, waar je eigenlijk alleen maar naar de

professor hoeft te luisteren, die vrijwel nooit een powerpoint

gebruikt. Verder hoef je geen papers te schrijven en kan je zelf je

tijd indelen wat betreft de stukken die gelezen moeten worden. Ik

heb nu nog geen tentamens gemaakt, maar de data zijn wel al

bekend en daaruit begrijp ik dat je per vak één van de opgegeven

data kan kiezen, zodat je zelf je tijd per vak kan indelen, erg fijn.


