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“Als je met het hoofd in de wolken loopt, moet je de voeten stevig op de grond 
houden.” 

Harry Mulisch 
 
 

  

 
  

Om te beginnen 
Vandaag over een week zal de vakantie dan toch echt voorbij zijn. Na twee maanden luieren wordt het weer colleges volgen, 
artikelen lezen en stressen rondom deadlines. Maar voordat dit allemaal begint hebben we nog een week de tijd om ons er 
geestelijk en lichamelijk op voor te bereiden. Het wordt een week vol activiteiten voor eerste- én ouderejaars. Morgen, op 3 
september, zal de eerstejaarsdag plaatsvinden. De dag begint met een woord van welkom door prof. dr. Wim van Anrooij, 
gevolgd door de befaamde literaire boottocht onder leiding van dr. Peter van Zonneveld en tenslotte de Bert van Selm-lezing 
met prof. dr. Jaap Goedegebuure als spreker. Het belooft dus weer een waar spektakel te worden! Als er nog iets is wat je 



met de eerstejaars studenten wilt delen, laat het ons dan uiterlijk morgen weten zodat we jouw praatje in het programma 
kunnen inpassen.  

  
Mag ik u voorstellen aan... 
Het nieuwe NNP-bestuur! Hoewel we nog niet officieel benoemd zijn, zijn we wel al een aantal weken bezig met het treffen 
van voorbereidingen voor het mooie jaar dat voor ons ligt.  
Voorzitter: Marijke van der Horst  
Secretaris: Fleur Vermeij 
Penningmeester: Yori van Beek 

Assessor: Christa Bouwmans 

Assessor PR: Marlou Grobben 

 
We waren van plan om in de kroeg veel bier te gaan drinken, in de hoop dat dit ons zou helpen bij het bedenken van een 
bestuursnaam. Uiteindelijk was dit niet nodig, want ineens kwam er een naam uit de lucht vallen die ons allen beviel. De 
naam van het NNP-bestuur 2013-2014 zal zijn: Ontdekkers van de hemel. Voor al jullie vragen en opmerkingen kunnen jullie 
bij ons terecht via nnpbestuur@gmail.com. De volgende keer dat jullie de nieuwsbrief ontvangen zijn we als het goed is 
officieel geïnstalleerd als nieuw bestuur. We zullen onszelf dan uitgebreider voorstellen, maar jullie kunnen ons uiteraard nu 
al de hemden van het lijf vragen! 
  

ALV 

Tijdens de algemene ledenvergadering op dinsdag 10 september om 20.00 uur zullen wij officieel benoemd worden als 
bestuur van de gezelligste studievereniging van Nederland(s). Samen met de Titaantjes zullen wij de ALV organiseren en we 
hopen dat Nooit meer slapen ook aanwezig kan zijn. Als Ontdekkers van de hemel zullen wij ons voorstellen en ons beleid 
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aan jullie presenteren. Kortom, het wordt een enerverende bijeenkomst die je niet wilt missen! De locatie volgt zo snel 
mogelijk.  
 

Eerstejaarskamp 
Het kamp zal dit jaar op 4, 5 en 6 september plaatsvinden (nog twee nachtjes slapen dus!). We zullen afreizen naar het 
prachtige Purmerend, niet al te ver weg maar ver genoeg om een echt kampgevoel te krijgen. Op donderdag 5 september 
zijn de ouderejaars van harte welkom om naar de bonte avond te komen. Om half 7 gaat de avond van start met een heerlijk 
avondmaal en vervolgens zullen er verschillende acts voorbijkomen. Een bijdrage van jullie aan de bonte avond is altijd leuk. 
Lijkt dit je wat? Geef je dan op door te mailen naar nnpbestuur@gmail.com en laat ons weten of je wilt blijven eten, slapen 
of allebei. Hier zijn verder geen kosten aan verbonden. Het adres is: Scouting Lamoraal van Egmond, Doplaan 4, 1442 XZ 
Purmerend. Hopelijk tot donderdag! 
 

Letterkundeborrel  
Voor alle tweede-, derde- en vierdejaarsstudenten en docenten Nederlandse letterkunde zal er op 12 september een 
kennismakingsborrel plaatsvinden. Onder het genot van een hapje en een drankje zal er informatie worden gegeven over 
stages, scripties, tutorials, ICLON, beroepsperspectieven en vele andere onderwerpen. Iedereen is van harte welkom tussen 
16.30 en 18.00 in Eyckhof 1 op de eerste etage.  

 
Unieke stage bij CultuurBewust.nl 
CulbuurBewust.nl biedt komend jaar een stage aan, namelijk die van Communitymanager van CultuurBewust.nl. De 
werkzaamheden bestaan onder andere uit het organiseren van masterclasses journalistiek, netwerkborrels (op externe 
locatie), trainingen eindredacteuren (management), cv- en sollicitatietrainingen. Een heel geschikte stage als je jezelf onder 
de aandacht wilt brengen van cultuurgerelateerde bedrijven als musea, banken, kranten en omroepen. De hele vacature vind 
je hier: http://www.cultuurbewust.nl/vacatures/stagiaire-communitymanager/.  Lijkt dit je wat? Solliciteren kan tot en met 
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15 september! 

 
NNPROGRAMMA 

5 september: Bonte avond op het eerstejaarskamp 
10 september: ALV 
12 september: Letterkundeborrel 
 
Tot slot 

- Heb je een boodschap of een dringende mededeling die je met je studiegenoten wilt delen? Mail deze dan in ongeveer 100 
woorden voor 16 september naar nnpbestuur@gmail.com en dan zorgen wij dat deze in de nieuwsbrief komt.   
- Het nieuwe bestuur Ontdekkers van de hemel is bezig met het up-to-date maken van onze mooie website, maar je kunt 
zeker ook nu een kijkje nemen op www.nnpagina.nl. 
- Like het NNP op Facebook en blijf op de hoogte van de leukste activiteiten! 

- Je kunt nu ook met ons bevriend worden op Facebook!  
- Volg ons op NNPtwitter: www.twitter.com/NNPLeiden 

- Alle bestuursleden hebben een eigen e-mailadres. Dus naast de secretaris zijn ook de voorzitter (nnpraeses@gmail.com), de 
PR (nnpromotie@gmail.com), de assessor (nnp.assessor@gmail.com) en de penningmeester 
(nnpenningmeester@gmail.com) makkelijk via de mail te bereiken!    
 
 

  
  
 

Namens het aankomende bestuur Ontdekkers van de hemel, 
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Fleur Vermeij 
f.t. secretaris 

  


