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Om te beginnen 
Op 20 november hebben we de openingsactiviteit van het Lustrumjaar mogen beleven en het was een gezellige avond. 
Onder het genot van een glaasje ouzo, een bord souflaki en traditionele Griekse muziek op de achtergrond hebben we alvast 
de sfeer geproefd van de aankomende Lustrumreis. De week erna vonden de jaarlijkse boekenmarkt en de boekenveiling 
plaats en deze dag was een groot succes. We hopen dat jullie met veel mooie boeken naar huis zijn gegaan! Deze week is het 
alweer 5 december en alhoewel deze traditie inmiddels wellicht minder leeft onder ons studenten, hebben wij een heuse 
‘Sinterklaasactiviteit’ voor jullie in petto!  
 
 



 

De Belgiëreis  
Zoals jullie weten zullen we van donderdag 30 januari tot en met 1 februari in Leuven doorbrengen. 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 (50 euro) 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. Het zal wederom een legendarisch 
weekend worden dus wees erbij!  
 
 
 

Het Lustrumgala 
Het is nog steeds mogelijk om je op te geven voor het gala op 14 februari. Je kunt je aanmelden door een e-mail te sturen 
naar luco.secretaris@gmail.com. Het gala kost 39 euro per persoon en de uiterlijke betalingsdeadline is op 20 december. 
Wees er snel bij, want de kaartverkoop is nu ook geopend voor niet-NNP’ers! 
 
 

 
Dichten met een drankje 
Dan nu die geweldige ‘Sinterklaasactiviteit’! Morgen, 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 wie weet doe je nog inspiratie op tijdens deze borrel! Het eerste drankje is gratis, dus maak daar vooral 
gebruik van. Tot morgen!  
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Houd HOOP 
Pak je pen en geloof dat er ergens in jouw brein een mooi verhaal, leuke column, lyrisch gedicht of andere literaire creatie 
verstopt zit waarmee jij je steentje bij kunt dragen aan het 14e nummer van de Hoogwater, hét tijdschrift van 
studievereniging NNP. 
 
Stuur je schrijfsels vóór 8 december naar nnp.hoogwatercommissie@gmail.com 
Thema: Hoop – Is dit alles? 
 

 

 
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. Wij willen vragen of 
jullie twee euro contant mee willen nemen die avond; er wordt namelijk voor wat hapjes en drankjes gezorgd.  

 
 
 
Belangrijk bericht omtrent het NNP-feest  
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Wegens over het hoofd geziene tentamens op vrijdag 20 december hebben wij besloten om het feest te verplaatsen naar 
donderdag 9 januari. Verder blijft alles hetzelfde: van 22.00 uur tot 03.00 uur zal de muziek klinken en de drank vloeien en 
zijn jullie allen welkom in het Kruytschip van Leiden (Beschuitsteeg 2). De entree is gratis, drank is op eigen kosten. Houd 19 
december alsnog vrij in je agenda, want we zullen dan een borrel drinken in Het Keizertje om de kerstvakantie in te luiden. 
Tot dan!  
 
 
 

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. 
 
  
 
 

NNPROGRAMMA 
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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-borrel 
20 december: deadline betaling gala (39 euro) 
6 januari: tweede betaling Belgiëreis  
9 januari: NNP-feest 
 
 
 
 
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!  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Namens het bestuur Ontdekkers van de Hemel, 
Fleur Vermeij 

Secretaris 

 

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


