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      ‘Een dichtbundel is een grote vuilnisbak waaruit iedereen kan pikken wat 'ie wil.’ 
                                                                     Hugo Claus 
         
 
 
Om te beginnen 
De NNP-alumnidag die vorige week georganiseerd werd door de Lustrumcommissie was zeer geslaagd. We hopen dat jullie 
een leuke dag hebben gehad en nuttige contacten hebben gelegd. We willen de LuCo bedanken voor de goede organisatie 
van deze dag!  
 
 
 

Lezing over Nederlands als tweede taal 
Myra Arends is docent taalvaardigheid, linguïstiek en didactiek aan de Universiteit Leiden. Op 7 mei (vandaag dus!) zal zij om 
17.00 uur een lezing geven over het verwerven van het Nederlands als tweede taal. De lezing vindt plaats in Lipsius 002. Kom 



dus na college gezellig langs voor deze interessante lezing!  
 
 
 

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 13 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.  

 
 
 
Kaaswijnproeverij en uitreiking Hoogwater 
De tweede Hoogwater van dit jaar komt alweer bijna uit en daar hoort natuurlijk een uitreikingsmoment bij. Om die reden 
vindt er op 21 mei een borrel plaats waarop de Hoogwaters uitgedeeld zullen worden. Maar… dit wordt niet zomaar een 
borrel! Samen met Gibalaux, de studievereniging van Frans, organiseren wij voor jullie een Kaaswijnproeverij. De details 
volgen binnenkort, maar hou deze datum alvast vrij! 
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Open Podium 
Trek de stoute schoenen aan en doe mee aan het Open Podium op 27 mei! Alles kan en alles mag op deze avond, niks is te 
gek! Aanmelden kan via nnp.assessor@gmail.com. Het is inmiddels mogelijk om kaartjes te kopen voor het Open Podium. Dit 
doe je door drie euro over te maken op de NNP-rekening: NL11 INGB 0002 5268 66 t.n.v. Studievereniging Nieuw Nederlands 
Peil. Daarnaast is het belangrijk om, als je dat nog niet gedaan hebt, een mail te sturen om je aanmelding compleet te 
maken. Het is ook mogelijk om op de avond zelf voor vier euro een kaartje aan de deur te kopen.  
 
 
 

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 
belangrijk om dit bij je aanmelding even te melden. Wij hebben er al erg veel zin in en we hopen jullie ook!  
 
 
 
 

Almanak 
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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!  
Stuur voor 20 mei je bijdragen naar nnp.almanakcommissie@gmail.com. 
 
 
 

Workshop Framing 
Op zondag 25 mei organiseert het NNP in samenwerking met café ’t Keizertje (Kaiserstraat 2-4 Leiden) een unieke workshop. 
Framing-expert Hans de Bruijn, auteur van het boek Framing: Over de macht van taal in de politiek en hoogleraar 
bestuurskunde, komt speciaal voor ons naar Leiden en zal een acteur meenemen met wie we in debat gaan terwijl Hans de 
Bruijn analyseert wat er gebeurt. 
Meer informatie zal volgen, maar hou deze datum vrij in de agenda!  
 
 
 

Kampcommissie gezocht! 
Van 3 tot en met 5 september zal het Eerstejaarskamp plaatsvinden. Drie dagen vol gezelligheid samen met de nieuwe leden 
van het NNP. Dit kamp moet natuurlijk georganiseerd worden en hiervoor zoeken wij een enthousiaste commissie! Vind je 
het leuk om dit kamp te organiseren? Meld je dan aan via nnpbestuur@gmail.com.  
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NNPROGRAMMA 
7 mei: Lezing  
15 mei: bezoek Meertens Instituut  
20 mei: deadline inzending Almanak 
21 mei: Kaaswijnproeverij en uitreiking Hoogwater 
25 mei: Workshop Framing 
27 mei: Open Podium 
6 juni: Voetbaltoernooi 
 
 
 
 
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 19 mei 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 
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- 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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