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                           ‘Hak een romanschrijver zijn hoofd af en zijn tong zal zich nog               
                                                  krullen in de L van Literatuur.’ 
                                                            Louis Paul Boon 
                                                             
 

 

Om te beginnen 
Zoals gewoonlijk zit iedereen rond deze tijd van het jaar met zijn of haar neus in de boeken. Gelukkig organiseert het NNP 
deze week een eerstejaarsetentje en een borrel! Dit om het (voorlopige) einde van de tentamens te vieren en om de 
vakantie alvast in te luiden. Maar hierover later meer… Aangezien dit de laatste nieuwsbrief is voor het kerstreces, willen wij 
jullie fijne kerstdagen toewensen en alvast een gelukkig nieuwjaar. Tot in januari! 
 
 
 



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 er zijn nog maar enkele kaarten over!  
 

 

 
Het Groot Dictee  
Morgen (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 snel aan via nnpbestuur@gmail.com. We nemen om 
19.52 uur de trein vanaf Leiden centraal, zodat we mooi op tijd in Utrecht zijn. Tot morgen!  
 
 
 

Eerstejaarsetentje 
Op 19 december om 17.00 uur zijn alle eerstejaarsstudenten welkom om mee uit eten te gaan bij restaurant Donatello’s 
(Haarlemmerstraat 20). Christa en Marlou zullen buiten het lokaal waar die dag jullie (laatste!) tentamen plaatsvindt op jullie 
wachten en als iedereen klaar is vertrekken we naar het restaurant, waar het eerste drankje op onze kosten is en het eten 
voor eigen rekening. Na het eten vindt de NNP-borrel plaats, dus jullie kunnen meteen door om te proosten op de vakantie!  
Wil je mee? Stuur dan vandaag nog een mail naar nnpbestuur@gmail.com (dit i.v.m. reserveren). 
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Laatste borrel van het jaar 
Aanstaande donderdag zal de laatste NNP-borrel van 2013 plaatsvinden. Kom dus allen om 19.30 uur naar Het Keizertje. In 
het kader van de feestdagen zullen we om half 9 het nieuwste boek van Oek de Jong, ‘Wat alleen de roman kan zeggen’, 
onder de aanwezigen verloten. We zien jullie donderdag!  
 
 
 

Hoogwaterdeadline verplaatst! 
Hebben jullie de hoop al verloren? Wij in ieder geval niet! De deadline voor de Hoogwater is verplaatst, dus nog heel even de 
tijd om zoveel mogelijk mooie werken te schrijven tussen het leren voor de tentamens door. 
Stuur je schrijfsels (of zwart-wit-illustraties!) voor 22 december 2013 naar nnp.hoogwatercommissie@gmail.com. 
 
 
 

Steun de Hoogwater 
Dit jaar zullen er weer twee Hoogwaters verschijnen. Niet uit een magische hoge hoed, maar gewoon via een drukker. En je 
voelt hem al aankomen... zo'n drukker doet dat niet gratis. Draag jij de Hoogwater een warm hart toe? Dan kun jij ook je 
steentje bijdragen aan de magische verschijning van dit blad. Maak je 'steentje' (€2) over naar de rekening van het NNP 
(NL11 INGB 0002 5268 66 t.n.v. Studievereniging Nieuw Nederlands Peil) o.v.v. 'intekenen Hoogwater' en wij zullen jouw 
naam laten pronken in de komende editie! 
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NNP-feest 
Op donderdag 9 januari zal de muziek klinken, de drank vloeien en gaan de voetjes van de vloer! Jullie zijn allen vanaf 22.00 
uur welkom in het Kruytschip van Leiden (Beschuitsteeg 2), waar wij tot in de late uurtjes door zullen feesten. Schrijf deze 
datum dus in je agenda!   
 
 
 

Tweede filmavond  
Het klinkt nog ver weg, maar voor je het weet kunnen we met een hoop lekkers en een goede film gaan genieten op de 
tweede filmavond van het jaar. Op deze avond zal de ‘Winterfilm’ aan jullie gepresenteerd worden, die in het teken staat van 
Taalbeheersing. Niemand minder dan Henrike Jansen heeft de film uitgekozen en zal deze inleiden! 
Wanneer? 16 januari om 20.00 uur inloop, om 20.30 uur start de filmavond 
Waar? De filmzaal van Catena (Kolfmakersteeg 8, op 5 minuten loopafstand van het Lipsius) 
 
 
  
 
 

NNPROGRAMMA 

18 december: Het Groot Dictee 
19 december: eerstejaarsetentje en  NNP-borrel 



20 december: deadline betaling gala (39 euro) 
22 december: stukjes Hoogwater inleveren 
21 december - 5 januari: Kerstreces  
6 januari: tweede betaling Belgiëreis (50 euro) 
9 januari: NNP-feest 
16 januari: filmavond  
 
 
 
 
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 13 januari 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 

 

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


