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“Wie anderen bespreekt, bespreekt zichzelf.”
J.H. Leopold

Om te beginnen
Ten eerste willen wij de oud-besturen, docenten en leden ontzettend bedanken voor hun aanwezigheid op onze
constitutieborrel. We hebben een geweldige avond gehad en het was fijn om met jullie te kunnen proosten op het mooie
jaar dat voor ons ligt. Daarnaast wil ik apart alle mensen bedanken die ons hebben geholpen om de avond vloeiend te laten
verlopen! In diezelfde week was er meteen al een tweede activiteit, namelijk de eerste filmavond van dit jaar, die in het
teken stond van Oudere Letterkunde. Het enthousiasme van de docenten was groot en zij hebben een fantastische en
informatieve inleiding gegeven op onze Herfstfilm ‘Shakespeare in love’; duizendmaal dank hiervoor! Met de kaarsjes aan,
het getik van de regen op de ramen en de popcorn op tafel was het een herfstachtige en gezellige avond.

Bekendmakingspresentatie Lustrum
Iedereen staat inmiddels natuurlijk te springen om te weten wat er dit Lustrumjaar allemaal staat te gebeuren. Kom daarom
allemaal op dinsdag 29 oktober om 19.00 uur naar lokaal Lipsius 2.28, want daar zal de bekendmakingspresentatie
plaatsvinden die georganiseerd wordt door de LuCo! Het thema zal bekend worden, de plek van het gala wordt onthuld en
we komen te weten wat de bestemming van de Lustrumreis is. Na dit alles zullen we de avond afsluiten met een borrel.
Namens de LuCo 2013-2014 en het bestuur Ontdekkers van de Hemel: tot de 29e!

Bezoek aan Pauw & Witteman
Op donderdagavond 7 november zullen we een bezoek brengen aan de opnames van het programma Pauw & Witteman.
Maak deze actuele talkshow live mee en zie hoe het er tijdens zo’n opname aan toegaat. Daarnaast maken we kans op een
exclusieve rondleiding over de redactie, die de avond wellicht nog onvergetelijker zal maken! We hebben 15 plekken weten
te bemachtigen dus meld je snel aan via: nnpbestuur@gmail.com. Verdere informatie over hoe laat we waar verzamelen die
avond volgt.

Lezing over Bilderdijk
Onze enige echte Peter van Zonneveld mag dan wel officieel afscheid genomen hebben van de universiteit, helemaal weg is
hij nog niet. Op woensdagavond 13 november zal hij speciaal voor het NNP een lezing komen geven onder de titel 'Waarom
zo'n dik boek over die krankzinnige Bilderdijk?' Een vraag die we onszelf allemaal waarschijnlijk weleens gesteld hebben,
althans, als je college hebt (gehad) van Van Zonneveld of van Rick Honings. Op 13 november krijg je eindelijk het antwoord.
Alvast maar even in de agenda noteren dus. Het tijdstip en de locatie volgen snel!

Boekenmarkt
Het bestuur is alweer druk bezig met het organiseren van de jaarlijkse boekenmarkt. Dit jaar zal de markt eind november
plaatsvinden (de exacte datum en de locatie volgen binnenkort). Heb je nou toevallig nog een stapel boeken over die je al
oneindig vaak hebt gelezen of heb je een boek waar je eigenlijk van af wilt? Wij kunnen altijd boeken gebruiken! Heb je dus
een of meerdere boeken die je aan het NNP zou willen doneren, mail dan naar: nnpbestuur@gmail.com. Alvast heel erg
bedankt!

Lezing Rotterdamsch Leeskabinet
Op woensdag 30 oktober van 20.00 uur tot 21.30 uur zal Dick van Halsema, hoogleraar Stadsgeschiedenis een lezing houden
over de dichter Leopold en zal Paul van Laar de inleiding verzorgen. Ze gaan op zoek naar sporen van Leopold in Rotterdam
en in het geheugen van de Rotterdammers. Met een hoogleraar nieuwe Nederlandse letterkunde en een hoogleraar
Stadsgeschiedenis aan het woord wordt dit ongetwijfeld een interessante avond. De lezing zal plaatsvinden in het Erasmus
Paviljoen, Campus Woudestein, Burg. Oudlaan 50, Rotterdam. De toegang is gratis en iedereen krijgt na afloop de publicatie
De kamer van Leopold cadeau.
Kijk voor meer informatie op: www.leeskabinet.nl.

Lezersfeest Rotterdam
Op zaterdag 9 november zal om 20.00 uur het Lezersfeest van start gaan. Het Lezersfeest neemt de hele Centrale Bibliotheek
van Rotterdam over: op iedere verdieping is het feest voor lezers. Ontdek de mens achter de schrijver tijdens interviews,
geniet van fijne, mooie of humoristische voordrachten, laat je literair verwennen in Luiletterland, zie eens een andere kant

van die ene beroemde auteur op de dansvloer en spreek de schrijvers zelf tijdens het signeren. Want: schrijvers die je nu
leest, ontmoet je op het Lezersfeest!
Kijk voor het programma op: http://www.lezersfeest.nl/programma.
Bestel je kaarten via: http://www.lezersfeest.nl/kaartverkoop.

Cultural Interaction Initiative Competition
Creativiteit en lef gezocht! Het Van Bergen Fonds heeft een wedstrijd uitgeschreven voor het beste idee om de contacten
tussen Nederlandse en internationale studenten aan onze universiteit te versterken. Deadline voor het indienen van het plan
is 25 oktober a.s. en als jullie winnen, ontvangt de vereniging maximaal 5.000 euro om het plan uit te voeren. Een
universitaire jury kiest een aantal kanshebbende plannen uit die de genomineerden mogen presenteren op het universitair
symposium 'Excellence through Diversity' op 7 november 2013. Daar en dan wordt ook de prijswinnaar bekendgemaakt.
Meer informatie kun je vinden op: http://nieuws.leidenuniv.nl/dossiers/diversiteit/activiteiten/cultural-interaction-initiativecompetition.html.

HoogWatercommissie ’13-’14 stelt zich voor
Hee hallo!
Wij zijn de HoogWatercommissie van dit collegejaar en we willen ons graag aan jullie voorstellen.
Cindy Koene – voorzitter: is tweedejaars en houdt van lezen, stappen en hardlopen.
Melissa Muller – lid redactie: is eerstejaars en haar grote voorbeelden zijn Kader Abdolah en Arthur Japin.

Demi Zoetendaal – lid lay-out: is eerstejaars en haar lievelingsdieren zijn katten en panda’s.
Ayla de Heer – lid acquisitie/lay-out: is tweedejaars en is gek op pizza.
Binnenkort horen jullie meer van ons…

Almanakcommissie zoekt voorzitter!
Ben jij iemand die kan leidinggeven en overzicht houden? Hou je ervan om vergaderingen voor te zitten? En wil je die
talenten in je verdere toekomst ook inzetten? Dan vind je het vast leuk om een jaartje voorzitterschap in de
Almanakcommissie op je cv te kunnen zetten.
Mail om je aan te melden naar nnp.assessor@gmail.com.

NNPROGRAMMA
29 oktober: bekendmakingspresentatie Lustrum
7 november: bezoek Pauw & Witteman
13 november: lezing over Bilderdijk

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 bestuur Ontdekkers van de Hemel,
Fleur Vermeij
Secretaris

