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                         ‘Indien ik rijk wilde worden, zou ik een scabreus boek schrijven en er    
                            daarna onder een schuilnaam uit alle macht tegen te keer gaan.’ 
                                                                Godfried Bomans 
                                                             
 

 

Om te beginnen 
Allereerst natuurlijk (nogmaals) een heel gelukkig 2014 toegewenst! We hopen dat iedereen leuke feestdagen heeft gehad 
en heeft genoten van de collegevrije weken. Helaas is die tijd voorbij en moeten we er weer aan geloven: tentamens, 
colleges, scripties et cetera. Gelukkig liggen er ook leuke dingen in het verschiet, waarover meer in deze nieuwsbrief! 
 
 
 

Nog zes plekken voor de Belgiëreis! 



Op donderdag 30 januari zullen wij naar Leuven vertrekken, om daar tot en met zaterdag 1 februari te vertoeven. Er staan 
allerlei activiteiten op het programma, je krijgt de kans om je medestudenten beter te leren kennen en dit alles voor 125 
euro! We hebben nog zes plekken over; meld je dus snel aan als je nog mee wilt. Aanmelden kan tot donderdag 16 januari 
door een mail te sturen naar nnpbelgiereis@gmail.com. 
 
 

 
 

Tweede filmavond  
Aankomende donderdag, 16 januari, is het dan eindelijk zover: tijd voor de Winterfilm! Deze staat in het teken van 
Taalbeheersing en niemand minder dan Henrike Jansen heeft de film uitgekozen en zal deze inleiden. In de filmzaal van 
Catena (jawel!) zullen we kijken naar de film ’12 angry men’. Mis dit dus niet! Vanaf 20.00 uur kun je binnenlopen bij Catena 
(Kolfmakersteeg 8) en om 20.30 uur zal de filmavond van start gaan.  
 
 
 

Pré-Leuvenborrel 
Voordat we naar België afreizen zullen we op dinsdag 28 januari alvast oefenen met bier drinken. Geen onbelangrijke zaak 
dachten wij! Deze avond zullen ook de boekjes over de reis uitgedeeld worden, zodat jullie alvast een voorproefje kunnen 
nemen van de activiteiten die op het programma staan. Jullie zijn vanaf 19.30 uur welkom in ’t Keizertje, tot dan!  
 
 
 

Nieuwjaarsborrel 



Op 5 februari zal er een nieuwjaarsborrel plaatsvinden in het Arsenaal (gebouw links van het Lipsius). Deze borrel wordt 
georganiseerd door verschillende studieverenigingen van Geesteswetenschappen; het zal dus een drukke boel worden. De 
borrel begint om 16.00 uur en zal tot 22.00 uur doorgaan. Hapjes en drankjes zijn aanwezig en iedereen mag binnenlopen 
wanneer hij/zij wil. Iemand meenemen van buiten de vereniging is toegestaan. We zien jullie dan! 
 
 
 

Voetbalfanaten gezocht! 
Het lijkt nog ver weg, maar vergis je er niet in... op vrijdag 6 juni zal het jaarlijkse voetbaltoernooi met de zusterverenigingen 
plaatsvinden. Afgelopen studiejaar heeft het NNP-team in Groningen de hoofdprijs in de wacht gesleept en dit betekent dat 
er dit jaar in Leiden om die felbegeerde beker gestreden zal worden. 
 
Natuurlijk hebben we een enthousiast team nodig, maar niet alleen een voetbalteam. Dit jaar zijn we ook op zoek naar een 
organisatieteam. Vind jij het leuk om een speelschema op te stellen, mensen de weg te wijzen in het USC, voor 
scheidsrechter te spelen of aan het einde van de dag achter de barbecue te staan? Of wil je op een andere manier je steentje 
bijdragen? Laat het ons weten en mail onze assessor Christa: nnp.assessor@gmail.com. 
 
 
 

Open podium 
Zangers, dansers, muzikanten, acteurs en voordragers opgelet! In april zal het jaarlijkse Open Podium plaatsvinden. Datum 
en tijd zullen nog volgen, maar begin maar vast met het instuderen van muzikale uitspattingen en literaire hoogstandjes. Wij 
kijken er alvast naar uit jullie te zien schitteren op dat podium! 
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Interessante activiteiten van de Studenten Loopbaan Service 
Workshop: Hoe vind je een baan 
29 januari van 13.00 uur tot 15.00 uur 
In Van Eykhof 4, zaal 004  
Prijs: 8 euro 
Schrijf je in via: http://hum.leidenuniv.nl/loopbaanservice/cursussen_loopbaancentrum/ 
 
Voorlichting: Naar het buitenland tijdens je studie 
12 februari van 11.00 uur tot 13.00 uur 
In Van Wijkplaats 2, zaal 002 
Prijs: gratis 
Inschrijven niet nodig 
 
 
 

NNPROGRAMMA 

16 januari: filmavond  
28 januari: pré-Leuvenborrel 
30 januari- 1 februari: Belgiëreis 
5 februari: nieuwjaarsborrel 



14 februari: Lustrumgala 
28 februari: tweede betaling Lustrumreis  
 
 
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 27 januari 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 bestuur Ontdekkers van de Hemel, 
Fleur Vermeij 

Secretaris 
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