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‘Een titel is het halve boek.’
Louis Couperus

Om te beginnen
De filmavond waarop we de ‘Winterfilm’ hebben gekeken was een groot succes. Weggedoken in de bioscoopstoelen van
Catena en met de geur van verse popcorn die voorbijkwam, hebben we genoten van de film Twelve angry men. Wij willen
Henrike Jansen bedanken voor haar komst en voor haar leuke inleiding op de film! Verder staat deze week natuurlijk in het
teken van onze reis naar Leuven. Wij hebben er in ieder geval al zin in!

Wijziging datum Nieuwjaarsborrel Geesteswetenschappen

De Nieuwjaarsborrel is verplaatst naar woensdag 12 februari. De locatie blijft hetzelfde, namelijk het Arsenaal (gebouw links
van het Lipsius). De borrel begint om 17.00 uur en zal tot 20.30 uur duren. De opbrengst van deze avond zal naar De
Voedselbank Leiden gaan en aan jullie de vraag om hier een steentje aan bij te dragen. Dit kan je natuurlijk doen door
drankjes te kopen tijdens de borrel, maar een donatie kan ook in de vorm van lang houdbare, gezonde basisproducten (denk
aan pasta, rijst of een pak sap). Het is belangrijk dat iedereen een identiteitsbewijs meeneemt, anders mogen er geen
alcoholische versnaperingen aangeschaft worden. Tot dan!

Algemene Ledenvergadering (ALV)
Op woensdag 19 februari om 19.30 uur zal er een ALV gehouden worden. Tegen die tijd zullen jullie de notulen van de vorige
ALV en de agenda voor de huidige vergadering ontvangen. Wij hopen jullie dan te zien! De locatie volgt zo snel mogelijk.

Stage Amsterdam Poëziefestival
Het festival vindt van 9 tot en met 11 mei plaats en de stichting die het organiseert zoekt iemand die van half februari tot half
mei 24 tot 32 uur per week beschikbaar is om onder andere de productieleider te assisteren en de website en social media te
onderhouden. Lijkt dit je wat? Stuur dan voor 3 februari je CV en motivatie naar mirjam.vanhengel@denieuweliefde.com. In
de bijlage van deze nieuwsmail kun je de vacature vinden.

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!

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
30 januari - 1 februari: Belgiëreis
12 februari: Nieuwjaarsborrel
14 februari: Lustrumgala
19 februari: ALV
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 10 februari 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

