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Agenda
10 Januari
BBB-logo onthullingsborrel
15 Januari
Halfjaarlijkse ALV
18 Januari
Bordspelavond
3 Februari
K.N.P.S.V. Beroependag
……………………………………………...

Weetje van de maand
In een recent artikel uit Cell Reports
blijkt dat bacteriën niet alleen zelf een
resistentie kunnen opbouwen tegen
antibiotica, maar deze resistentie ook
kunnen overnemen van andere
bacteriën. Er zijn bepaalde bacteriën
die andere competerende bacteriën
injecteren met een cocktail van
toxische stoffen. Dit leidt tot lysis,
waardoor de bacterie doodgaat en het
gelekte DNA geïntegreerd kan worden
in het DNA van de eerste bacterie. Als
in dit DNA een resistent aanwezig is,
wordt de originele bacterie resistent.

Het Jaarlijkse VCSVU Kerstdiner
Traditiegetrouw was afgelopen december het jaarlijkse VCSVU Kerstdiner. De
AC begon in de middag met het opbouwen en dat was te merken. M0 was
omgetoverd in een gezellig restaurant, vol met kerstversiering, kerstlampjes en
drie kerstbomen. Het diner bestond uit drie gangen met een aperitief en een
amuse. Het diner begon met Cava Bonaval als een aperitief gevolgd door een
kerstsoepje. Daarna kwam het voorgerecht, gepofte biet. Het hoofdgerecht
was of parelhoen met spruitjes of gevulde pompoen, beide vielen ze heel goed
in de smaak. Als afsluiter was er een verrukkelijk dessert. Alle gangen waren
verzorgt door onze eigen koks, Pier en Youri, met wat hulp van een chef-kok.
De AC zorgde voor het serveren van de gangen en het verdelen van de
bijbehorende wijnen. Het kerstdiner ging goed van start. De hele AC liep naar
de keuken om het aperitief te halen dat helemaal niet in de keuken stond,
maar bij de tap. Hierdoor was er een hele mooie walk of shame van de keuken
terug naar de tap. Voor de rest verliep de avond vlekkeloos en werd het diner
afgesloten met een gezellige borrel. Door de hevige sneeuw van die maandag
zag het er al helemaal kerstachtig uit, ook al waren er helaas wel wat
afzeggingen door problemen met het OV. Gelukkig kon iedereen op de borrel
een slaapplekje vinden, waardoor niemand gestrand was! De kerstgedachte
was dus zeker aanwezig. De foto’s staan online op vcsvu.nl!
Namens het 53ste bestuur der VCSVU een gelukkig en succesvol 2018!

