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“In ’t voorleden
Ligt het heden;
In het nu, wat worden z
Willem Bilderdijk, 1811

Om te beginnen

Zo, de tentamens zitten er weer op. Gelukkig is het NNP er met haar activiteiten,
tijd. Afgelopen week vond meteen een hele belangrijke en ook gezellige activiteit
bekendmakingspresentatie van het Lustrum. Ondanks het regenachtige weer war
spanning afwachtten op wat er komen zou. Na de geweldige presentatie van de L
Lustrumjaar. Wij willen de LuCo ’13-’14 heel erg bedanken voor de leuke present

Lustrumactiviteiten

Afgelopen week was het dan eindelijk zo ver: De bekendmaking van alle activiteit
komend jaar. Zo is er onder andere bekend gemaakt waar we 14 februari ons gala
Oegstgeest), en waar onze lustrumreis heen gaat: Athene!
Wil jij ook mee naar Athene van 20 augustus tot 27 augustus? Meld je dan snel aa
de inschrijving sluit al op 12 november. Aanmelden kan via luco.secretaris@gma
bedragen. Overmaken kan in drie termijnen: €250,- voor 29 november, €270,- vo
lustrumcommissie heeft haar eigen rekening: 687.282.810 t.n.v. RWW van Vliet.

Het gala in kasteel Oud Poelgeest 14 februari zal €39,- kosten. Ook hiervoor kan j
luco.secretaris@gmail.com. NNP’ers kunnen zichzelf en hun date aanmelden tot
niet uitverkocht is, opent de inschrijving ook voor niet-NNP’ers.

Wil jij niet tot 14 februari wachten voor een lustrumactiviteit? Geen nood! 20 nov
plaatsvinden, waarbij we gaan eten in een Grieks restaurant te Leiden. Kosten zu
plekke afrekenen, dus neem contant geld mee. Meld je wel even voor 15 novemb

Wil je nog meer informatie over het lustrumjaar of is nog niet alles duidelijk? In d
vind je nog veel meer informatie over alle mooie dingen die we organiseren. Verd
luco.secretaris@gmail.com met al je vragen.
Groetjes van de Lustrumcommissie!
Sebastiaan van Loosbroek - voorzitter
Ellen Dekker - secretaris
Ruben van Vliet - penningmeester
Carlijn Keulen - assessor

Bezoek aan Pauw & Witteman

Dit bericht is voor iedereen die zich heeft opgegeven om mee te gaan naar de uit
aankomende donderdag 7 november! We verzamelen donderdag om 19.30 uur o
uur de trein naar Amsterdam Centraal nemen. Als we aankomen in de studio heb
doen, voordat onze rondleiding begint. Na afloop van de uitzending (rond 0.00 uu
zich heeft opgegeven, krijgt vandaag een mail met specifieke informatie. Tot don

Lezing over Bilderdijk

Onze enige echte Peter van Zonneveld mag dan wel officieel afscheid genomen h
hij nog niet. Op woensdagavond 13 november zal hij speciaal voor het NNP een le
zo'n dik boek over die krankzinnige Bilderdijk?' Een vraag die we onszelf allemaal
althans, als je college hebt (gehad) van Van Zonneveld of van Rick Honings. Op 13
Kom dus vooral naar dit prachtige evenement!
Wanneer? 13 november om 19.30 uur
Waar? Lipsius 003

Bioscoopbezoek

Op dinsdag 26 november zullen wij in de avond naar de bioscoop gaan. Met een
schoot zullen wij gaan kijken naar ‘Het diner’, naar de gelijknamige roman van He
weten hoe laat de film die avond draait. Mis deze avond niet en meld je aan via: n

Boekenmarkt

Op 27 november zal gedurende de hele dag de jaarlijkse boekenmarkt plaatsvind
bezig met het selecteren en sorteren van de boeken en er zit heel wat moois tuss
rond te snuffelen. Maar dit is nog niet alles! Tussen 15.00 uur en 17.00 uur zal er
koffiekamer van het Eyckhof, geleid door niemand minder dan Berry Dongelmans
scoren. Kom vooral binnenlopen en kijk of er iets tussen zit! Hou daarnaast Faceb
binnenkort een voorproefje verschijnen van een aantal boeken dat geveild zal wo

Heb je nou toevallig nog een stapel boeken over die je al oneindig vaak hebt gele
af wilt? Wij kunnen altijd boeken gebruiken! Heb je dus een of meerdere boeken
dan naar: nnpbestuur@gmail.com. Alvast heel erg bedankt!

Lezing Wim Daniëls

Op woensdag 6 november om 20.00 uur zal er in Lipsius 0.28 een lezing plaatsvin
studentenvereniging Prometheus. Voor studenten Nederlands is deze lezing extra
van taal. Ga dus vooral op 6 november langs om te luisteren!

Voorproefje Finale Leidse Poetry Slam in Polare

Op donderdagavond 7 november zal bij Polare aan de Breestraat een voorproefje
Leidse Poetry Slam.
Alle winnaars van het afgelopen seizoen binden dan de strijd met elkaar aan om e
Slam te bemachtigen.
Donderdag 7 november 2013; aanvang 19.30 uur.
Entree gratis, graag aanmelden via leiden@polare.nl.
Lokatie: Polare, Breestraat 93, Leiden.

Finale Leidse Poetry Slam

Donderdagavond 14 november organiseert het Leids Dichtersgilde in samenwerk
Leidse Poetry Slam jaargang 2013.
Plaats: Tuinzaal van De Burcht, Burgsteeg 14, Leiden
Aanvang: 20.15 uur
Toegang: gratis

Onze Taal congres ‘De wortels van het Nederlands’

Onze Taal organiseert op zaterdag 16 november een congres waarbij de oorspron
o.a. Jan kuitenbrouwer, Frits van Oostrom, Kees van Kooten en Wim daniëls belo
Aanmelden een meer informatie op: www.onzetaal.nl/congres.

Een Griekse tragedie

Het is mogelijk om je alvast voor te bereiden op onze mooie Lustrumreis in de zom
produceert namelijk de Griekse tragedie Hyllos. De voorstelling gaat 16 novembe
Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.
Kijk voor meer informatie en voor het bestellen van kaartjes op: http://www.vee
producties/hyllos.html.

Begin snel met schrijven, de Hoogwater komt er aan!

De Hoogwatercommissie heeft de afgelopen weken al weer druk vergaderd en is
het thema van de eerste Hoogwater gekomen. Allereerst de ondertitel: is dit alles
Maar, maar je kunt hier veel meer achter zoeken. Aan de ene kant is het een neg
een optimistische, een verlangen om meer te willen.
Ons thema heeft ook die twee kanten, want wanneer alles slecht lijkt kan het nog
niet verliezen. Maar het kan ook volledig verloren zijn. Je kunt hiermee alle kante
schrijf pagina’s vol zodat we een mooie dikke Hoogwater kunnen maken waar ied
Verlies niet de Hoop, want dat is het thema, pak je pen op en geloof dat er ergen
te ontdekken valt!

Thema Hoogwater: Hoop - Is dit alles? Deadline: Schrijfsels inleveren voor 8 dece
nnp.hoogwatercommissie@gmail.com.

NNPROGRAMMA
7 november: bezoek Pauw & Witteman
12 november: deadline inschrijven Lustrumreis Athene
13 november: lezing over Bilderdijk
15 november: deadline aanmelden eerste Lustrumactiviteit
20 november: eerste Lustrumactiviteit; eten in een Grieks restaurant
26 november: bioscoopbezoek
27 november: boekenmarkt
29 november: deadline aanmelden Lustrumgala, daarna zijn de kaarten oo

Tot slot

- Heb je een boodschap of een dringende mededeling die je met je studiegenoten
woorden voor 16 september naar nnpbestuur@gmail.com en dan zorgen wij dat
- Het nieuwe bestuur Ontdekkers van de hemel is bezig met het up-to-date make
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 o
PR (nnpromotie@gmail.com), de assessor (nnp.assessor@gmail.com) en de penn
(nnpenningmeester@gmail.com) makkelijk via de mail te bereiken!

Namens het bestuur Ontdekkers van de H
Fleur Vermeij
Secretaris

