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            ‘De woorden dienen om gedachten te uiten; of te verbergen, naar men 't 
vat.’ 
                                                          Nicolaas Beets 
                                                             
 

 

Om te beginnen 
Vorige week hebben we genoten van de interessante lezing van Peter van Zonneveld. We zijn te weten gekomen waar zijn 
liefde voor letterkunde, en dan met name zijn liefde voor Bilderdijk, vandaan komt en hoe de dikke biografie De gefnuikte 
arend tot stand is gekomen. Wij vonden het een zeer geslaagde lezing en we vonden het leuk dat jullie er waren! Er komen 
weer een hoop mooie activiteiten aan en om die reden is het een lange nieuwsbrief deze week. Verder is het belangrijk om 
te weten dat wij een docent mogen nomineren voor de Onderwijsprijs Geesteswetenschappen en daarbij hebben we 
natuurlijk jullie mening nodig! Als je jouw favoriete docent kandidaat wilt stellen voor deze mooie prijs, stuur dan uiterlijk 
morgen zijn of haar naam naar nnpbestuur@gmail.com met daarbij een (kort) stukje waarin je schrijft waarom nou juist déze 
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docent zo goed is.  
 

 
Meld je alsnog aan voor de Lustrumreis! 
Er zijn nog vijf plekken over voor de mooie Lustrumreis in de zomer van 2014. De deadline voor het aanmelden is verplaatst 
naar 28 november dus meld je snel aan! Aanmelden kan via luco.secretaris@gmail.com.  De eerste betalingstermijn is een 
dag later, namelijk op 29 november. Vergeet dan dus niet 250 euro over te maken op het volgende rekeningnummer: 
687.282.810 t.n.v. RWW van Vliet.  
 
 

Het Lustrumgala 
Voordat we op reis gaan naar Athene zal eerst op 14 februari het Lustrumgala plaatsvinden. Ook hiervoor kan je je 
aanmelden via luco.secretaris@gmail.com. NNP’ers kunnen zichzelf en hun date aanmelden tot en met 29 november. Als 
het gala dan nog niet uitverkocht is, opent de inschrijving ook voor niet-NNP’ers. Het gala kost 39 euro per persoon en de 
uiterlijke betalingsdeadline is op 20 december.  
 
 

Openingsactiviteit  
Gelukkig is er voor het gala ook al een activiteit die in het teken staat van het Lustrum, namelijk eten in een Grieks restaurant 
aankomende woensdag om 19.00 uur. Vergeet niet om 25 euro contant mee te nemen. We zien jullie dan! 
 
 

Bioscoopbezoek  
Op dinsdag 26 november zullen wij in de avond naar de bioscoop gaan. Met een drankje in de hand en een bak popcorn op 
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schoot zullen we kijken naar ‘Het diner’, naar de gelijknamige roman van Herman Koch. Om 19.00 uur zal de film starten in 
de bioscoop Trianon in Leiden. Mis deze avond niet en meld je uiterlijk vrijdag 22 november aan via: 
nnpbestuur@gmail.com.  
 

 
Boekenmarkt  
Op 27 november om 10.00 uur zal de boekenmarkt van start gaan in de hal van het Lipsius gebouw. We staan er de hele dag, 
dus je hebt alle tijd om rond te snuffelen en om een of meerdere boeken te scoren! Maar dit is nog niet alles. Tussen 15.00 
uur en 17.00 uur zal er een boekenveiling plaatsvinden in de koffiekamer van het Eyckhof, geleid door niemand minder dan 
Berry Dongelmans. Hier kun je de meer bijzondere titels scoren. Kom vooral binnenlopen en kijk of je een mooi exemplaar op 
de kop kan tikken! 
 
 

Dichten met een drankje 
Rondom 5 december is iedereen natuurlijk druk met het schrijven van gedichten en met het maken van surprises. Nu 
dachten wij dat het leuk is om onze krachten te bundelen en ons samen aan het dichten te wagen. Op 3 december zal er 
vanaf 16.00 uur een borrel plaatsvinden in Het Keizertje, die in het teken staat van sinterklaas. Dus ‘Ik moet nog dichten voor 
5 december’ hoeft geen reden te zijn om niet te komen, want we doen het dit jaar samen!  
 
 

Hoop – is dit alles? Schrijf voor de Hoogwater! 
Het thema van de eerste Hoogwater van dit collegejaar heeft twee kanten. Wanneer alles slecht lijkt, kan hoop nog 
opvlammen en zorgen dat we de moed niet verliezen. Maar alles kan ook volledig verloren zijn. Je kunt hiermee alle kanten 
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op, dus laat je fantasie de vrije loop, schrijf pagina’s vol zodat we een mooie dikke Hoogwater kunnen maken waar iedereen 
wat aan heeft bijgedragen. 
 
Verlies niet de Hoop, pak je pen op en geloof dat er ergens in je brein een prachtig verhaal of gedicht te ontdekken valt! 
 
Thema Hoogwater: Hoop - Is dit alles? 
Deadline: schrijfsels inleveren voor 8 december  
Inleveren via: nnp.hoogwatercommissie@gmail.com. 
 

 
Het Groot Dictee  
Op 18 december om 21.30 uur zal het Groot Dictee uitgezonden worden en wij als aankomende Neerlandici zitten dan 
natuurlijk met een pen in de hand aan de buis gekluisterd. Onze zustervereniging Awater heeft dit jaar de organisatie van 
deze avond op zich genomen zodat wij samen met alle zusterverenigingen en hun leden naar de uitzending kunnen kijken. 
We zullen deze avond afreizen naar Utrecht waar we de andere studenten Nederlands ontmoeten. Zo wordt de avond nét 
ietsje specialer en gezelliger! Wil je hierbij aanwezig zijn? Meld je dan aan via nnpbestuur@gmail.com.  

 
 
Feest: Dionysos – Ode aan de drank! 
Het is weer zo ver: 19 december staat het eerste NNPfeest voor de deur! Vanaf 22.00 uur zijn jullie welkom in het Kruytschip 
van Leiden (Beschuitsteeg 2) om samen met de feestcommissie en het bestuur van NNP een drankje te drinken en een 
dansje te wagen. De ideale manier om tentamens te vergeten en de kerstvakantie tegemoet te gaan! 
 

mailto:nnp.hoogwatercommissie@gmail.com
mailto:nnpbestuur@gmail.com


De entree is gratis, drank is op eigen kosten. Tot in december!  
Met de hartelijke groeten van de feestcommissie: Aafke Schoenmaker en Martijn Rietveld 
 

 
Belgiëreis  
De reis naar België is al jaren een vast onderdeel van het programma en ook dit studiejaar zullen we weer een mooie 
Belgische stad bezoeken: we gaan naar Leuven! Van donderdag 30 januari tot en met 1 februari zullen we in deze stad 
vertoeven, waar we allerlei leuke dingen gaan doen en dit alles voor 125 euro. Dit jaar zullen drie docenten ons vergezellen, 
namelijk Olga van Marion, Rick Honings en Bram Ieven. Mis het dus niet! 
 
Het is mogelijk om je tot en met 9 december aan te melden door een e-mail te sturen naar nnpbelgiereis@gmail.com . We 
vragen jullie om dan ook meteen 75 euro over te maken op rekeningnummer NL11 INGB 0002 5268 66 t.n.v. 
Studievereniging Nieuw Nederlands Peil. Het overige deel van de reissom moet voor 6 januari betaalt worden, dus dan heb je 
nog even de tijd om te sparen. Degenen die het bedrag in een keer over willen maken mogen dat natuurlijk doen.  
 
 
 

Almanakcommissie ‘13/’14 stelt zich voor 
Nu de herfst al weer bijna overgaat in de winter is de tijd weer aangebroken voor de nieuwe almanakcommissie om lekker 
knus bij elkaar te kruipen en aan de slag te gaan! Wij zijn: 
 
– Melissa de Visser – voorzitter. Is vierdejaars en geobsedeerd door slangen en sprookjes. 
– Marlies Reitsma – redactielid. Is derdejaars, houdt van katten en is verslaafd aan matcha. 
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– Lusanne Lauwen- sponsor- en redactielid. Is eerstejaars, houdt van dansen en doet graag denkspelletjes. 
– Anna Hoogesteger - lid kopij. Is derdejaars, houdt van koken en is verslaafd aan de Formule 1! 
– Jessica Jonker – lid kopij. Is derdejaars en verslaafd aan schoenen en chocola! 
– Kim Bakker – lid lay-out. Is eerstejaars, heeft te veel fantasie en houdt van hipsterfilms en chocolade. 
– Melissa Muller –  contactpersoon drukker. Is eerstejaars en houdt erg van lezen en naar de kroeg gaan. 
 
 
 

Schrijf mee aan de Lustrum-Almanak! 
Omdat dit jaar voor het NNP een lustrumjaar is (voor het geval je dat nog niet doorhad) en de almanak tenslotte het jaarboek 
van onze prachtige studievereniging is, krijgt de almanak hetzelfde thema als het lustrumjaar: Mythes en Speeches! 
Mythologie, nieuw of oud, mondeling of schriftelijk, is over de hele wereld nog springlevend. Nieuwe interpretaties 
verschijnen aan de lopende band, maar het is uiteraard ook mogelijk mythes te scheppen. Word legendarisch en schrijf voor 
de almanak! 
 
Naast jullie creatieve input in de vorm van verhalen, mythes, columns, speeches, gedichten, tekeningen of wat dan ook zijn 
wij ook op zoek naar leuke herinneringen aan dit studiejaar. Naar een NNP-activiteit geweest waar je iets over wilt schrijven? 
Heb je leuke foto's gemaakt? Heb je grappige uitspraken of hilarische acties van studenten of docenten die je wilt delen? 
Stuur ze naar nnp.almanakcommissie@gmail.com. 
 
 
 

Vacature Fantastisch Kinderfilm Festival 2014 
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Het Fantastisch Kinderfilm Festival is een reizend festival dat zich richt op kinderen van 2 t/m 9 jaar. De organisatie zoekt 
vrijwilligers voor het volgende festival, dat plaats zal vinden tussen 2 januari en 23 maart 2014 op verschillende plaatsen in 
Nederland. Heb je interesse?  Voor meer informatie kun je kijken op www.fantastischkinderfilmfestival.nl en aanmelden kan 
door een e-mail te sturen naar info@fantastischkinderfilmfestival.nl.  
 
 
 
 

NNPROGRAMMA 

28 november: deadline inschrijven Lustrumreis Athene 
29 novenber: eerste betalingsdeadline Lustrumreis (250 euro) 
20 november: eerste Lustrumactiviteit 
26 november: bioscoopbezoek 
27 november: boekenmarkt 
29 november: deadline aanmelden Lustrumgala, daarna zijn de kaarten ook beschikbaar voor niet NNP’ers 
3 december: Sinterklaasborrel  
8 december: stukjes Hoogwater inleveren 
9 december: deadline aanmelden Belgiëreis en eerste betaling (75 euro) 
18 december: Het Groot Dictee 
19 december: NNP feest  
20 december: deadline betaling gala (39 euro) 
6 januari: tweede betaling Belgiëreis  
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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 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 
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