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                                ‘Woorden zijn als braaksel, je kan ze niet meer inslikken.’ 
                                           Arthur Japin – De zwarte met het witte hart 
 
 

 

Om te beginnen 
De derde tentamenweek van dit jaar loopt vandaag ten einde en de laatste maanden van het studiejaar gaan in. Hoogste tijd 
dus voor nog een hoop laatste NNP-activiteiten! Verder is er weinig nieuws deze week, maar lees vooral verder om op de 
hoogte te blijven van al het leuks dat komen gaat. 
 
 
 

Nico Dijkshoorn & Jos Veldhuizen – Bonus 
Op 2 april vindt het theaterdebuut van Nico Dijkshoorn Bonus plaats in de Stadsgehoorzaal in Leiden. Het wordt een avond 
vol verhalen, liedjes en acteerwerk en wij hebben kaartjes voor 10 euro in de aanbieding! Deze kaarten zijn er echter schaars 



dus wees er snel bij. Meld je uiterlijk 31 maart aan via nnpbestuur@gmail.com. Kijk voor meer informatie op: 
www.stadspodia.nl. 
 
 
 

Bijzondere Ledenvergadering 
Op 8 april zal er een Bijzondere Ledenvergadering gehouden worden. Tijdens deze vergadering zal er een definitieve 
stemming plaatsvinden over de eerder voorgestelde statutaire wijzigingen, waaronder het instellen van een Raad van Advies. 
De vergadering begint om 17.00 uur en zal plaatsvinden in Lipsius 203. Aankomende week zullen de notulen van de vorige 
ALV, de statutaire wijzigingen, de originele statuten en de agenda rondgestuurd worden.  
 
 

 

Singelloop 
Voor de sportievelingen onder ons: op 11 april om 19.30 uur gaat de Singelloop van start en het NNP is er bij! Aanmelden 
kan tot en met 7 april via nnp.assessor@gmail.com. Wij zorgen ervoor dat de startbewijzen (3 euro per stuk) op tijd binnen 
zijn zodat we met zijn allen langs de mooie singels van Leiden kunnen rennen. Wat deze dag extra speciaal maakt, is dat 
meneer Van der Wouden en mevrouw Van Marion hebben aangeboden om gastheer en gastvrouw te zijn. We kunnen ons 
omkleden bij hen thuis en na het rennen zullen er koude drankjes klaar staan! 
 
 

Tweede Hoogwater 
Lieve NNP'ers, 
Met dat mooie voorjaarsweer van afgelopen week hebben jullie vast een hoop inspiratie opgedaan voor de nieuwe 
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Hoogwater. De deadline is verplaatst naar 15 april, dus je hebt nog voldoende tijd om je kopij wat bij te schaven en de 
puntjes op de 'i' te zetten. Mail jouw bijdrage naar nnp.hoogwatercommissie@gmail.com. Wij zien het zonnig in! 
De Hoogwatercommissie. 
 
Thema: Zwoel "Zon, zee, strand - Een dagje lol, en een kont vol zand" 
Deadline: 15 april  
 
 
 

NNP-alumnidag 
Mocht je als student Nederlands nog niet weten wat je wilt worden als je eenmaal afgestudeerd bent: geen zorgen! Zoals 
jullie inmiddels allemaal weten, organiseert de LuCo in samenwerking met alumnivereniging Siegenbeek op donderdag 24 
april een alumnidag! Doel van de dag is om alumni in contact te brengen met  studenten. 
Afgelopen woensdag hebben jullie een mail met uitgebreide informatie en het sprekersschema gehad, maar hierbij nog even 
alles kort op een rijtje.  
 
Vanaf 15.15u ben je van harte welkom om te komen luisteren. We hebben een aantal grote namen dat komt spreken: wat 
dacht je van Ron Rijghard, cultuurjournalist bij NRC Handelsblad? Ook de bekende taalkundige Marc van Oostendorp komt 
vertellen over zijn loopbaan. Garrelt Verhoeven is hoofdconservator bijzondere collecties bij de UvA en wil daarover van alles 
kwijt! Naast deze geweldige gasten komen er nog veel meer leuke sprekers, dat heb je in onze eerdere mail kunnen lezen. De 
dag duurt tot ongeveer 18.00u en aansluitend vindt er uiteraard een borrel plaats. Alles zal plaatsvinden in de lokalen van 
het Vrieshof en het Lipsius, zoals eerder aangegeven. Nogmaals: het wordt een fantastische dag die je echt niet wilt missen. 
We hopen je graag te zien! Tot dan! 
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LuCo 2013-2014, 
 
Sebastiaan van Loosbroek 
Ellen Dekker 
Ruben van Vliet 
Carlijn Keulen.' 

 
 
 
Podiumbeesten gezocht 
Altijd al je talenten willen showen? Dan is dit je kans, want op 1 mei  vindt het Open Podium plaats. Alles is mogelijk: dansen, 
zingen, een instrument bespelen, gedichten voordragen en ga zo maar door. Denk ‘out of the box’ en verras je studiegenoten 
met een spetterend optreden! Aanmelden kan via nnp.assessor@gmail.com. Hou je er niet zo van om op het podium te 
staan? Hou deze datum dan alvast vrij en kom gezellig langs om te kijken.  
 
 
 
  
 

NNPROGRAMMA 

2 april: theaterbezoek Nico Dijkshoorn  
8 april: Bijzondere Ledenvergadering 
11 april: Singelloop Leiden 

mailto:nnp.assessor@gmail.com


24 april: NNP-alumnidag 
1 mei: Open Podium 
 
 
 
 
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 7 april 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 
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Secretaris 

 

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


