
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activiteiten in Maart

In Nederland is het nog niet duidelijk waar het vrijgekomen geld vanuit het

Europese coronaherstelfonds naartoe zal gaan. In Italië wordt dit geld echter

al volop uitgegeven en onder andere aan verbouwingen.

Italië krijgt uit het Europese coronaherstelfonds zo'n 190 miljard aan

schenkingen en leningen. 14 miljard hiervan gaat linea recta naar de

huiseigenaren om hun huizen te verbouwen. De zogenaamde Superbonus

110 heeft het mogelijk gemaakt om de huizen van Italianen flink op te

knappen.

De kosten van de verbouwing zijn volledig                                                                  

aftrekbaar op de belasting en wie niet genoeg                                                       

verdiend, kan de korting overdragen aan een                                                          

bouwbedrijf dat op hun beurt de verbouwing                                                          

gratis uit zal voeren. 

De nieuwe regeling lijkt niet alleen te zorgen                                                                  

voor duurzamere en stevigere gebouwen, ook                                                                 

krijgt de hele economie een stevige impuls. De                                                           

bouwsector heeft een hele tijd stilgelegen na                                                                  

de bouw-boom van de jaren '50, '60 en '70. Het                                                              

vrijgekomen geld zorgt dus voor een stijging                                                                   

van de werkgelegenheid en minder zwart werk.

Er zijn echter ook nadelen. Het geld zal eerder                                                                

door rijke vastgoedbezitters worden gebruikt                                                            

in plaats van door de armere laag van de                                                                    

bevolking.

8 maart 20:00-21:00
hALV met na afloop borrel bij

de Stadsgenoot
 

10 maart
Carriërenacht

Geesteswetenschappen
 

14-16 maart
Lustrumweek! Zie hieronder
voor alle activiteiten van die

week
 

25 maart 19:00-21:00
lezing in aanloop van de

lustrumreis naar Perugia en
Assisi!
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STUDIEVERENIGING ITALIAANSE TAAL EN CULTUUR

Massale verbouwingen door de Superbonus 110
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Obsessie-sessie
In deze nieuwsbrief zullen Marije en Flore vertellen

over hun obsessie van afgelopen maand.

Ciao, mijn obsessie van de maand is

Narni(a)! Ik heb namelijk het boek van C.S.

Lewis in het Italiaans gekregen, dus nu

kan ik beginnen met lezen. Ik kende de

boeken al in het Engels, maar in het

Italiaans is het toch net wat leuker ;)

Daarnaast was ik een maandje terug in

het schattige dorpje Narni, gelegen in

Umbria. Het is een pittoresk middeleeuws

dorpje. Zowel het boek als het dorpje zijn

een echte aanrader om te lezen en te

bezoeken! Saluti! Marije

Iemand die mij redelijk goed

kent weet dat mijn favoriete

schrijfster Sylvia Plath  is.

Laatst had ik een biografie

over haar aangeschaft en het

is oprecht één van  de beste

non-fictie boeken die ik heb

gelezen. Het werk van Sylvia

Plath zal altijd een obsessie

voor mij blijven, maar voor

deze maand is dit

boek even mijn ultieme

obsessie.

Un caro saluto, Flore
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Vanuit het bestuur en alle leden
van Etna wensen we jullie een hele

fijne verjaardag!
Buon compleanno!

 
Thijs Kroezen

12 maart
 

Laura Sleumer 
14 maart

 
Fabio van Laar

17 maart
 

Laura Plugge
28 maart

 

De Etna
verjaardagskalender

Aan het einde van periode 3 zal het jaarlijkse

onderwijsgesprek plaatsvinden, wat georganiseerd wordt

vanuit de opleidingscommissie. Dit gesprek, waarbij

docenten en studenten aanwezig zijn, is bedoeld om het

onderwijs van de opleiding Italiaanse taal & cultuur te

evalueren. In het onderwijsgesprek kunnen verscheidene

onderwerpen aan bod komen, waaronder de evaluatie van

het curriculum van de opleiding, maar ook

onderwijsvernieuwingen, werkdruk, studeerbaarheid en

tutoraat. Heb je positieve punten of iets wat beter zou

kunnen, of wil je je liefde uiten voor Gandolfo Cascio, stuur

dan een mail naar: v.b.m.as@uu.nl

Het onderwijsgesprek 2022
Hoeveel houd jij van de docenten?



N I E UW S B R I E F  M A A R T  2 0 2 2

Verwarm de oven voor op 180 graden celsius,

Verwijder het uiteinde van 1 de sinaasappels en blender vervolgens de hele

sinaasappel (met schil, pitjes etc.) en al tot een gladde puree (hier kan je ook een

staafmixer voor gebruiken).

Klop de eieren samen met de suiker op tot ze heel luchtig zijn geworden (bijna

wit).

Smelt de boter in de magnetron en laat het afkoelen. Mix ondertussen de bloem

en en het bakpoeder door elkaar.

Zeef het bloem-bakpoeder mengsel in de opgeklopte eieren en spatel deze er

rustig doorheen. 

Voeg de sinaasappelpuree en het amandelmeel                                                               

toe en spatel deze er ook doorheen.

Vet een 22/23 centimeter bakvorm in en bestuif                                                              

deze met een beetje bloem. Giet het beslag erin.

Bak de cake in 30-40 gaar totdat er een                                                                  

 satéprikker er droog uit komt.

Maak van het sap van de tweede sinaasappel en                                                                    

de poedersuiker een glazuur en bestrijk deze                                                                   

over de afgekoelde cake.

Deze traditionale Siciliaanse cake is een super simpele manier om te genieten van

een verjaardagscake! De combinatie van hele sinaasappels met het notige van het

amandelmeel is echt fantastisch! Ben je binnenkort jarig of verveel je je tijdens je

quarantaine? Probeer dan zeker deze cake!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Recept: Siciliaanse Pan D'Arancio

Bij een verjaardag hoort taart! (of in dit geval cake)

 
Ingrediënten:

2 grote, biologische
sinaasappels

3 grote eieren
150 gram kristalsuiker

150 gram boter
200 gram bloem

16 gram bakpoeder
100 gram amandelmeel

poedersuiker (ongeveer 60
gram)
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14 maart
 

Wijnproeverij met
Reinier Speelman

 
Geniet van de lekkerste
italiaanse wijnen samen
met wat lekkere hapjes.
Reinier zal ons er alles

over vertellen! Het vindt
plaats in Drift 23, 104

 
 

19:00-21:00
 

15 maart
 

Bowlen met Etna
 

Gooi je
tentamenfrustaties

eruit door mee te gaan
met het bowlen bij

Bison Bowling. Hierna
kunnen we een hapje
gaan eten, dus sluit je

daar vooral bij aan!
 

17:00-18:00
 

16 maart
 

Taart op de
bestuurskamer

 
Wie jarig is trakteert!

Kom 's middags langs
op de bestuurskamer
om bij te praten, een
spelletje te spelen en

taart te eten!
 
 

12:45-15:00 
 

Het lustrum van Etna!
We bestaan 5 jaar!

Het is zo ver! Etna is jarig! Op 15 maart

mogen we officieel 5 kaarsjes uitblazen  

en dat betekent ons eerste lustrum! Dit

is dan ook reden tot feest. De week zit

vol met leuke activiteiten. Bovendien

zal ook de komende grote reis in het

teken staan van deze bijzondere

gelegenheid! 

 

Het bestuur V van Etna bedankt alle

vorige besturen, commissies en leden

die dit mede gerealiseerd hebben! Wij

hopen nog vele lustrums mee te

maken!
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Ter afsluiting: poëzie

"Chissà se la luna

di Kiev

è bella

come la luna di Roma,

chissà se è la stessa

o soltanto sua sorella…

 

Ma son sempre quella!

– la luna protesta –

non sono mica

un berretto da notte

sulla tua testa!

 

Viaggiando quassù

faccio lume a tutti quanti,

dall’India al Perù,

dal Tevere al Mar Morto,

e i miei raggi viaggiano

senza passaporto”

La luna di Kiev - Gianni Rodari


