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                                      “De goden houden ook van een grapje.” 
                                                               Aristoteles  

 
 

  

 
 

Om te beginnen 
Deze week schrijf ik een extra nieuwsbrief om alle activiteiten die in het verschiet liggen aan te kondigen, nu ook voor de 
eerstejaars, en om jullie te herinneren aan de ALV. Maar eerst een kort verslag van de afgelopen week. Het eerstejaarskamp 
zit er weer op. Dankzij de geweldige organisatie, het mooie weer en het enthousiasme van de aankomende studenten 
Nederlands was het een groot succes. De acts op de bonte avond waren afwisselend en zeer vermakelijk. Het belooft een 
mooi jaar te worden met deze creatieve geesten! Bij dezen willen wij de eerstejaars nogmaals van harte welkom heten bij de 
opleiding en natuurlijk bij het NNP. Daarnaast wil ik ook de studenten van Dutch Studies verwelkomen bij onze mooie 
studievereniging!  

  



ALV 

Het staat natuurlijk al lang en breed in jullie agenda’s genoteerd, maar toch even een herinnering voor de zekerheid. Tijdens 
de algemene ledenvergadering op dinsdag 10 september om 20.00 uur zullen wij officieel benoemd worden als bestuur van 
de gezelligste studievereniging van Nederland(s). Samen met de Titaantjes zullen wij de ALV organiseren en we hopen dat de 
voorgaande NNP-besturen ook aanwezig zullen zijn. Als Ontdekkers van de hemel zullen wij ons voorstellen en ons beleid 
aan jullie presenteren. In de bijlage van deze e-mail kunnen jullie de notulen van de vorige ALV vinden en de agenda van 
morgen. Ook kunnen jullie in de bijlage een bestand vinden waarin de aankomende bestuursleden zich aan jullie voorstellen. 
Na de vergadering, rond 22.15 uur, gaan wij in de kroeg Het Keizertje borrelen en proosten op het aankomende jaar. 
Iedereen is natuurlijk van harte welkom om mee te gaan. We hopen jullie morgenavond te zien in Lipsius 235C! 
 

Studium Generale 
Vandaag starten de najaarsactiviteiten van Studium Generale, het platform van Universiteit Leiden waar de wetenschap zich 
presenteert aan een breed publiek. Er zitten veel leuke dingen bij, dus lees vooral de nieuwsbrief om op de hoogte te zijn van 
dit alles! De nieuwsbrief is te vinden op: http://www. 
leidenuniv.nl/nieuwsbrief/studiumgenerale/nieuwsbrief26/nieuwsbrief _26_ web.htm. 
 

De nacht van Kunst & Kennis Leiden 
Op 14 september vindt de Nacht van Kunst & Kennis plaats in Leiden. Het wordt een avond met een wetenschappelijk 
programma van hoge kwaliteit en een ijzersterk muzikaal programma. In de negen locaties zijn in totaal ruim 100 acts, 
optredens en experimenten te bezoeken. Op de route zijn bovendien kunst en theateracts te bewonderen. Kom knutselen 
met DNA, eet een insect in het wetenschapsrestaurant en ontmoet de ontdekker van het kweekvlees.  
 
Heb je trouwens de muziekprogrammering gezien? De kersverse huisband van De Wereld Draait Door, Tangarine, komt naar 



Leiden. Wat dacht je verder van Chef’Special, Tim Knol, Alamo Race Track, the Cannonball Johnsons en het Broken Brass 
Ensemble? Michael Prins, die onlangs ‘De beste singer-songwriter van Nederland’ werd, geeft een intiem concert in een 
museumzaaltje onder beroemde Rembrandts. Tijdens de afterparty in de Stadsgehoorzaal staat gipsyband Klavan Gadjé uit 
Leiden op het podium, gewapend met trekzak, toeters, bellen en snaren.  
Meer informatie: http://www.nachtvankunstenkennis.nl/pagina/programma.  
 

Aankomende activiteiten van de Loopbaan Service Geesteswetenschappen 
De Loopbaan Service Geesteswetenschappen is er voor jullie, want een goede voorbereiding en een stage helpen je straks bij 
het vinden van een baan. Maak gebruik van de services die de Loopbaan Service biedt, zoals deze komende activiteiten: 
- 19 september: Workshop CV & Brief 
- 26 september: Voorlichting stage tijdens je Bachelor 
- 10 oktober: Voorlichting naar het buitenland tijdens je studie 
- 16 oktober: Voorlichting stage tijdens je Master 
- 17 oktober: Workshop hoe vind je een baan 
- 30 oktober: Start cursus arbeidsmarktoriëntatie 
Voor informatie over stages en werk, zie de website: http://www.hum.leidenuniv.nl/loopbaanservice. 
 
 

Trouw Lezersfestival 
Nieuwsdagblad Trouw organiseert dit jaar voor de tweede keer het Trouw Lezersfestival en het NNP is erbij! We krijgen een 
kijkje in de journalistieke wereld met een rondleiding op de redactie en we wonen lezingen bij die gegeven worden 
door schrijvers, striptekenaars en fotografen van Trouw. Aan het einde van de dag is er een debat met twee Kamerleden. De 
middag begint om 13.00 uur en wordt om 16.30 uur afgesloten met een borrel. 
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En dan als kers op de taart: na afloop krijgt iedereen als 'goodiebag' de volledige Filosofiebox cadeau. Dit is een twaalfdelige 
boekenreeks "toegankelijke inleidingen op het leven en denken van sleutelfiguren uit de geschiedenis van de westerse 
filosofie, die onze cultuur blijvend hebben beïnvloed." Hieronder vallen filosofen als Nietzsche, Descartes en Plato. 
Kortom, deze unieke kans mag je niet missen. Er zijn maar 15 plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij! 
 
Wanneer? Zaterdag 21 september, 13.00 uur. 
Waar? Redactie Trouw in Amsterdam (NNP wijst de weg vanaf Leiden; informatie daarover volgt als je je opgeeft). 
Kosten? €9 (vervoer voor eigen rekening). 
Opgeven kan via nnpbestuur@gmail.com. 
 

Enquête NNP 

Als aankomend bestuur staan wij aan het begin van een jaar vol met reizen, feesten, lezingen, filmavonden en ga zo maar 
door. Om de activiteiten zoveel mogelijk aan jullie wensen te laten voldoen, zullen wij op 23 september een enquête 
op Facebook plaatsen. Wij zouden het erg fijn vinden als jullie deze willen invullen, zodat wij actief aan de slag kunnen met 
jullie meningen en ideeën. 
 

Smoelenboek BBQ 

Op 24 september zal er een barbecue plaatsvinden. Eerstejaars en ouderejaars zijn vanaf 17.00 uur welkom om een hapje 
mee te eten en de eerstejaars kunnen het mooie smoelenboek in ontvangst nemen. Schrijf deze datum dus alvast in je 
agenda; meer informatie volgt… 
Aanmelden kan via nnpbestuur@gmail.com.    

 
‘De poëzie van’ 
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Poëzie op het podium, gelezen door de beste dichters en acteurs en gecombineerd met muziek door topmusici. Dat vormt de 
ruggengraat van de programmaserie ‘De poëzie van’. De serie loopt van 22 september tot en met 25 mei en kaartjes kun je 
online bestellen.  
Locatie en aanvang voorstellingen: gebouw De Nieuwe Liefde, Da Costakade 102, Amsterdam; 16.00 uur, Grote Zaal (m.u.v. 
do. 24 april: de aanvang is dan om 20.00 uur)  
Prijs: € 12,50 / € 10 (CJP, studenten, Stadspas) 
Kaartverkoop: denieuweliefde.com/series/ 
 

Het Onderwijstraineeship  
Het tweejarige Onderwijstraineeship is een leer-werktraject voor studenten die in het bezit zijn van een masterdiploma. Als 
Onderwijstrainee ga je direct van start met een betaalde baan als docent aan een middelbare school. Je wordt daarnaast in 
twee jaar tijd opgeleid aan een universiteit tot eerstegraads docent. Tot slot volg je een ontwikkelingstraject op maat: je 
maakt kennis met verschillende onderwerpen die het onderwijs raken zoals verandermanagement, curriculum design, 
toetsontwerp en personalized learning en kiest uiteindelijk een verdieping die aansluit bij jouw interesses en talenten. Zie 
voor meer informatie www.onderwijstraineeship.nl. Solliciteren kan voor 30 september via het kopje ‘solliciteren’ op de 
website. 
 

Sportevenement 
Zin in een potje voetballen? Op zondag 27 oktober vindt de eerste Van Bergen Cup plaats. In het Universitaire Sport Centrum 
kunnen alle LU studenten de strijd tegen elkaar opnemen om tot top zaalvoetbalteam van de universiteit uitgeroepen te 
worden. Van 13.30 tot 17.30 uur kunnen vrouwen- en mannenteams meedoen aan dit toernooi, waaruit hopelijk ook nieuwe 
vriendschappen tussen internationale en Nederlandse studenten opbloeien. Daarna nog een lekkere BBQ en wat drankjes. 
De kosten bedragen 6 euro per persoon, inclusief BBQ.  
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Geinteresseerd? Like onze Facebookpagina www.facebook.com/vanbergencup. 
Inschrijven? Meld je individueel of als team* aan door te mailen naar vanbergencup@gmail.com en je ontvangt nadere 
informatie! 
*Teams van 7 deelnemers, vrouwen/mannen apart. 
 

Lustrumcommissie  
Zoals jullie weten is komend jaar een extra bijzonder jaar. NNP viert namelijk haar lustrum! Wij, de lustrumcommissie 2013-
2014, zijn druk bezig om mooie activiteiten te bedenken en een gave lustrumreis te organiseren. In oktober zullen we een 
presentatie geven over alle activiteiten die gaan plaatsvinden en zal de commissie uit de doeken doen waar de lustrumreis 
heen gaat. Mis dit dus niet! Jullie krijgen de precieze dag en tijd nog te horen. Wij hebben er al ontzettend veel zin in en we 
hopen jullie allemaal op onze lustrumactiviteiten te zien! 
 
Namens de LuCo 2013-2014, 
Sebastiaan van Loosbroek - voorzitter 
Ellen Dekker - secretaris 
Ruben van Vliet - penningmeester 
Carlijn Keulen – assessor activiteiten 

 
NNPROGRAMMA 

10 september: ALV 
12 september: Letterkundeborrel (vermeld in de nieuwsbrief van vorige week) 
21 september: Trouw lezersfestival 
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23 september: NNP enquête online 
24 september: Smoelenboek BBQ 

 
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 16 september 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 aankomende bestuur Ontdekkers van de hemel, 
Fleur Vermeij 
f.t. secretaris 

mailto:nnpbestuur@gmail.com
http://www.nnpagina.nl/
http://www.twitter.com/NNPLeiden
mailto:nnpraeses@gmail.com
mailto:nnpromotie@gmail.com
mailto:nnp.assessor@gmail.com
mailto:nnpenningmeester@gmail.com


 


