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“Het woord waardoor Nederlanders altijd verraden dat ze Nederlands zijn is 'hè'.     
              'We went to Disney World, hè, and the kids really liked it, hè.”  
                          Paulien Cornelisse, Taal is zeg maar echt mijn ding 
 
 

 

Om te beginnen 
Om jullie door deze laatste maanden van hard studeren heen te slepen, hebben we nog een hoop leuke dingen voor jullie 
georganiseerd! Zo zal binnenkort de tweede Hoogwater uitkomen, gaan we langs bij de opnames van De Wereld Draait Door, 
brengen we een bezoek aan het Dordrechts Museum en zullen we de naam van het NNP hoog houden door te winnen 
tijdens het voetbaltoernooi. Lees over dit alles meer in deze nieuwsbrief!  
 
 
 
 



Tweede Hoogwater 
De klok is weer een uurtje vooruit gegaan, dus dat betekent langer licht en dus… langer de tijd om buiten inspiratie op te 
doen voor kopij voor de nieuwe Hoogwater. Schrijf iets over jouw favoriete zomerhit, die ene onvergetelijke vakantie of die 
zwoele zomeravond, en stuur dit uiterlijk 15 april naar nnp.hoogwatercommissie@gmail.com. 
Thema: 
Zwoel 
“Zon, zee, strand – een dagje lol, een kont vol zand!” 
 
 
 
 

Rondleiding NRC 
Het NNP gaat op 22 april langs bij NRC Handelsblad in Amsterdam. Om 15.00 uur zal de rondleiding beginnen en aansluitend 
zullen we een bezoekje brengen aan de redactie. Dit alles kost 8,50 euro per persoon. Meld je snel aan via 
nnpbestuur@gmail.com; de aanmeldingsdeadline is 17 april. Tot dan!  
 
 
 
 

Museumbezoek tentoonstelling Willem II Kunstkoning 
Willem II wordt ook wel de ‘Kunstkoning’ genoemd vanwege zijn indrukwekkende kunstverzameling. Op 2 mei zullen we 
samen met Albion en MOST, studieverenigingen van Engels en Russisch, naar het Dordrechts Museum gaan om deze 
collectie te bekijken. We krijgen eerst een rondleiding door de tentoonstelling en daarna is er gelegenheid om zelf het 
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museum te verkennen. Wees er snel bij, want het aantal plaatsen is beperkt!  
Vertrek: 13:00 vanaf Leiden centraal 
Kosten: €5 (overmaken aan NNP nadat je aanmelding bevestigd is) 
Opgeven via nnp.assessor@gmail.com 
 
 
 
 

Bezoek Meertens Instituut  
Op donderdag 15 mei vanaf 14.00 uur organiseert het Meertens Instituut een lezingenmiddag voor alle studieverenigingen 
en geïnteresseerde studenten. Het Meertens Instituut is een onderzoeksinstelling die zich bezighoudt met de bestudering en 
documentatie van de Nederlandse taal en cultuur; interessant dus voor ons Neerlandici! Aanmelden kan tot en met 9 mei via 
nnpbestuur@gmail.com.  
Het programma voor deze dag is te vinden op onderstaande website:  
http://www.meertens.knaw.nl/cms/nl/nieuws-agenda/agenda/144507-lezingenmiddag-voor-studenten-interessegebied-
nederlandse-taal.  

 
 
 
 
Let op: wijziging datum Open Podium 
Wegens miscommunicatie was het Imperium Theater helaas niet meer beschikbaar op 1 mei. Om die reden is het Open 
Podium verplaatst naar dinsdag 27 mei. Schrijf de nieuwe datum in je agenda, want dit is je kans om je talenten te laten zien 
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of om naar je medestudenten te komen kijken! Aanmelden kan via nnp.assessor@gmail.com.  
 
 
 
 

Voetbaltoernooi 
Op vrijdag 6 juni zal het jaarlijkse voetbaltoernooi tussen de zusterverenigingen van de studie Nederlands en hun docenten 
plaatsvinden. Dit jaar is het NNP aan de beurt om het toernooi te organiseren. Voor deze dag zoeken we natuurlijk weer 
fanatieke NNP-leden die samen het Leidse team representeren (je hoeft natuurlijk geen profvoetballer te zijn om mee te 
doen). Jullie kunnen je aanmelden door een mailtje te sturen naar nnpbestuur@gmail.com en door €7,50 over te maken naar 
de NNP-rekening (voor docenten is dit 10 euro). Aanmelden kan tot 14 mei, wat tevens de betalingsdeadline is. Jullie zijn 
vanaf half twee welkom bij het USC (meer informatie over de verzamelplaats volgt) en vanaf twee uur gaan de wedstrijden 
van start. De wedstrijden zullen tot vijf uur duren, waarna er een barbecue zal plaatsvinden. Voor de vegetariërs is het dus 
belangrijk om dit bij je aanmelding even te melden. Wij hebben er al erg veel zin in en we hopen jullie ook!  
 
 
 
 

Almanak 
Voor wie niet meegaan op lustrumreis, lijkt het lustrumjaar al bijna voorbij. Maar niets is minder waar! Want ook de almanak 
zal geheel in het teken staan van het lustrum-thema: Mythes & Speeches. Naast verslagen en foto's van alle activiteiten van 
dit jaar, is er ook ruimte voor creatieve bijdragen. Schrijf jij een mythe? Of een speech? Of een ode aan het lustrum? Het is 
allemaal welkom!  
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Stuur je bijdragen naar nnp.almanakcommissie@gmail.com. 
 
 
 
 

Bestuur zoekt nieuw bestuur 
Het studiejaar is dan nog niet ten einde, toch zijn wij al op zoek naar vijf enthousiaste opvolgers voor volgend jaar. Als je 
interesse hebt dan kun je tot en met 5 mei een mail sturen naar nnpbestuur@gmail.com. We zien jullie bericht graag 
tegemoet!  
 
 
  
 

NNPROGRAMMA 
14 april: bezoek DWDD 
15 april: deadline Hoogwater 
22 april: bezoek NRC 

24 april: NNP-alumnidag 
2 mei: Museumbezoek 
15 mei: bezoek Meertens Instituut  
27 mei: Open Podium 
6 juni: Voetbaltoernooi 
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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 21 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 

Secretaris 
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