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‘We waren ineens uit een cultuur waarin alles achter gordijnen
gebeurde, in een halfnaakte samenleving gevallen.’
Kader Abdolah – De reis van de lege flessen

Om te beginnen
De Belgiëreis zit er alweer op en het was wederom een groot succes. Vroeg in de ochtend zijn we bepakt en bezakt in de bus
naar Leuven gestapt. Hier werd de eerste Hoogwater uitgereikt en voor we het wisten waren we in het ‘Leiden van België’
gearriveerd. Op het programma stonden onder andere een literair-historische wandeling, een driegangendiner inclusief
huisgemaakte biertjes, stappen, colleges volgen, gedichten voordragen in de literaire tuin van de universiteit en een bezoek
aan Museum M. Wij willen Olga van Marion bedanken voor het organiseren van de leuke activiteiten, Rick Honings voor de
moeite die hij heeft gedaan om op vrijdag aan te schuiven en voor zijn bijdrage in het museum en Bram Ieven voor de
rondleiding door Leuven. Daarnaast natuurlijk veel dank voor de Belgiëreiscommissie en voor iedereen die mee was; het was

een heel leuk weekend!

Hoogwater
Voor degenen die nog geen Hoogwater hebben bemachtigd: er ligt een stapeltje bij meneer Van Es in de
opleidingsbibliotheek. Ga er vooral een halen, want het is de moeite waard!

Nieuwjaarsborrel Geesteswetenschappen
Aanstaande woensdag, 12 februari, zal om 17.30 uur de Nieuwjaarsborrel van Geesteswetenschappen plaatsvinden in het
Arsenaal. In de bijlage van deze e-mail vinden jullie de poster van dit evenement. De opbrengst van deze avond zal naar De
Voedselbank Leiden gaan en het thema is dan ook ‘Solidariteit doet drinken’. 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 in de vorm van lang
houdbare, gezonde basisproducten (denk aan pasta, rijst of een pak sap) kan ook. Het is belangrijk dat iedereen een
identiteitsbewijs meeneemt, anders mogen er geen alcoholische versnaperingen aangeschaft worden. Verder is het
toegestaan om niet-NNP’ers mee te nemen om te komen borrelen. Neem contant geld mee, want er kan niet gepind
worden. Tot dan!

Lustrumgala
Vrijdag is het dan zover! Om 19.30 uur gaan de deuren van kasteel Oud Poelgeest open en gaat het Lustrumgala van start. De
inloop duurt tot 20.30 uur en om 21.00 uur sluiten de deuren. Om half 9 start de muziek en gaan we met de voetjes van de

vloer om te vieren dat het NNP dit jaar vijftien jaar oud is geworden. Tot vrijdag!

Algemene Ledenvergadering (ALV)
Op woensdag 19 februari om 19.30 uur zal er een ALV gehouden worden in Lipsius 147. 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!

Lezing “Drugs in je drankje en mensenhaar in je brood”
Peter Burger, docent Journalistiek en Nieuwe Media, is op 28 januari gepromoveerd met zijn onderzoek naar broodjeaapverhalen. ‘Hoe kan het dat we bepaalde verhalen die de ronde gaan geloven?’ is iets wat we ons wellicht allemaal wel
eens afgevraagd hebben. Op woensdag 26 februari kunnen we horen wat het antwoord op deze vraag is, want dan zal Peter
Burger een lezing geven getiteld “Drugs in je drankje en mensenhaar in je brood. De wetenschap van het sterke verhaal.” De
lezing zal om 20.00 uur van start gaan, de locatie volgt. Mis het niet!

Alumnidag
Lieve NNP'er,
Weet jij ook nog niet wat je wilt worden als je later groot bent? Geen zorgen! Donderdag 24 april organiseert de LuCo in

samenwerking met alumnivereniging Siegenbeek een heuse alumnidag! Wil jij weten wat voor mogelijkheden je hebt als je
straks afgestudeerd bent en wat jouw kansen zijn op de arbeidsmarkt? Of vind je het gewoon leuk om naar een aantal
interessante sprekers te komen luisteren? Wees dan van de partij op deze gezellige middag! Vanaf 16.00u ben je van harte
welkom om te komen luisteren. Het duurt tot ongeveer 18.00u en aansluitend vindt er uiteraard een borrel plaats. De
precieze locatie volgt nog. We hopen jullie allemaal te zien! Tot dan!
LuCo 2013-2014,
Sebastiaan van Loosbroek
Ellen Dekker
Ruben van Vliet
Carlijn Keulen.'

Boekenmarkt 2014
Op 10 maart vindt de tweede boekenmarkt plaats. Heb jij nog boeken die je aan het NNP wil schenken? Laat het dan weten
door een mail te sturen naar nnpbestuur@gmail.com.

Voetbalfanaten gezocht!
Inmiddels hebben we al een paar enthousiaste leden voor het organisatieteam gevonden, maar we zoeken nog twee mensen

die op 6 juni aan het einde van de dag achter de barbecue willen staan. Lijkt dit je wat? 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!

Stukafest Leiden 2014
Stukafest is een cultureel festival, waarbij studentenkamers worden omgetoverd tot minitheaters. Ruim 600 bezoekers,
jong/oud/student/niet-student, trekken op deze avond door de Leidse binnenstad. Muziek, dans, cabaret, theater, poëzie en
meer passeren de revue. Zo presenteert schrijver en programmamaker Ronald Snijders (bekend van VPRO Rambam) bij
Stukafest zijn split personality show ´One Man Show´. Verder geeft Marike Jager een intiem optreden en blaast Typhoon je
omver met de mooiste spoken word-voordracht.
Koop snel je kaartjes bij VelvetMusic Leiden, via www.stukafest.nl of raadpleeg de website voor één van de andere
verkooppunten.

NNPROGRAMMA
12 februari: Nieuwjaarsborrel
14 februari: Lustrumgala
19 februari: ALV
26 februari: Lezing Peter Burger
28 februari: tweede betaling Lustrumreis
24 april: Alumnidag

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 24 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

