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PAPper van de Maand
Maarten van Kapel

Hee lieve, leuke en supergeweldige PAPers!

Ik spreek hier met grote trots en een 
eervolle titel op mijn naam: PAPer van de 
maand september. Nooit had ik gedacht 
dat ik zo nog eens rond zou mogen 
lopen op de opleiding. Mij is gevraagd 
jullie wat te vertellen over mijn favoriete 
maaltijdje en de leukste PAP-activiteit 

van de afgelopen maand. Ik moet zeggen 
dat ik oprecht alle activiteiten erg leuk 
vond. Toch is er één die erg veel indruk 
op me heeft gemaakt. We zijn name-
lijk met een groep van 20 man (nou ja, 
2 mannen, 18 vrouwen, zoals het een 
volbloed opleiding Pedagogiek natuur-

lijk betaamt) op bezoek geweest bij de 
Justitiële Jeugdinrichting (JJI) Eikenstein. 
Hier zitten strafrechtelijke jongeren die 
zware delicten hebben gepleegd. Ze zitten 
echter niet alleen maar gevangen, maar 
krijgen, ongeacht hoe lang of kort ze er 
zitten, een behandeling. Dit houdt in dat 
er verschillende pedagogen rondlopen 
die de jongeren praktisch heropvoeden. 
Het denkpatroon dat de jongeren daar 
hebben is zo krom dat het 180 graden 
omgedraaid moet worden. Dagelijkse 
trainingen en gesprekken zorgen ervoor 
dat ze stapje voor stapje op het goede 
pad belanden. Daarnaast wordt ook een 
strak stramien toegepast dat ervoor moet 
zorgen dat de jongeren weer leren wat 
begrippen als hygiëne en ritme zijn. Om 
aan te geven hoe strak de jongeren aan 
het lijntje worden gehouden: als ze echt te 
ver over de schreef gaan zijn er verschil-
lende isoleercellen waar ze soms dagen 
aan een stuk in worden opgesloten. Mede 
hierdoor en door de vertelde verhalen 
was het erg indrukwekkend om er rond te 
lopen, maar tegelijk was het mooi om te 
horen dat veel van de jongeren tegen de 
tijd dat ze vrij worden gelaten veel geleerd 
hebben en als herboren terugkeren in de 
samenleving.

Nu even heel wat anders, namelijkkkkk: 
Voedsel!
Zoals het bij velen zal zijn is mijn moeder 
(al krijgt ze wel les van mijn oma) de 
beste kokkin die je je maar kan wensen. 
Ik kan dan ook erg genieten als de kip 
met champignonsaus en spekjes weer 
uit de oven tevoorschijn komt! Helaas is 
het niet altijd feest, maar ook daar zijn 
oplossingen voor. Naast zo’n verrukkelijk 
kippetje vind ik het erg fijn om een ge-
frituurd aardappeltje te eten of een flinke 
plak deeg belegd met allerlei lekkernijen, 
afgebakken in de oven. Het Italiaanse 
woord voor dit eten is “Pizza”.  
Rest mij te zeggen dat ik het jullie echt 
aanraad om naast alle awesome feestjes, 
stamkroegavonden en week (endjes) weg 
ook de studie-inhoudelijke activiteiten 
mee te doen, ik heb er nu een paar ge-
daan en ze waren elke keer erg interes-
sant en leerzaam!
Tot in de kamer en alvast succes voor 
mijn opvolger, je kan het!!!

Heel veel liefde,

Maarten

Maandoverzicht
3-9-2015
SSW-feest; Game on! 10-9-2015

Eikenstein

11-9 tm 13-9
Introweekend 14-9-2015

WALV

21-9-2015
Botanische tuinen 

SEPTEMBER



 Ik ben nog niet heel lang lid, maar ik 
merk nu al dat ik PAP een erg gezellige 
studievereniging vind. Iedereen doet 
spontaan en is bereid om een praatje te 
maken, op deze manier voel je je al snel 
thuis in een hele nieuwe stad en bij de 
studie. Er zijn veel activiteiten en je kan 
ook altijd even een tosti eten of koffie-
drinken in de kamer. Toen Maarten uit 
m’n werkgroep me aanspoorde om me in 
te schrijven voor de hap-en-trap activiteit 
twijfelde ik daarom ook niet lang. Deze 
activiteit, de eerste georganiseerd door 
de Mannencie (!), vond ik de leukste van 
oktober. Fietsen en eten dat wordt vast 
gezellig, dacht ik. We werden ingedeeld 
in groepjes en gingen een hapje eten bij 
verschillende studentenhuizen, die alle-
maal een bepaald land voorstelden. De 
weg vinden was niet helemaal een succes, 
maar we kwamen goed aan in Japan waar 
we sushi te eten kregen. Helaas ben ik een 
van de weinige mensen die niet van sushi 
houd, maar dat probeerde ik natuurlijk 
niet te laten merken. Vervolgens gin-
gen we door naar Duitsland, Mexico en 
eindigden we in de stamkroeg waar we 
meededen aan een quiz, die ons groepje 
ook nog eens won! Met onze prijs, leuke 
vlinderstrikjes, om onze nek hebben we 
de rest van de avond in de stamkroeg 
doorgebracht. Het was een geslaagde ac-
tiviteit! Zoals jullie nu weten ben ik niet 
zo’n fan van sushi, ik heb liever gewoon 
een patatje met een frikandel. Maar die 
activiteit komt vast ook nog wel een keer 
:)

Maandoverzicht
1-10-2015
Opvoedparty 8-10-2015

Karaoke avond

13-10-2015
Feest: Movie night

20-10-2015
Happen en Trappen

20-10-2015
Stamkroeg Beachparty

OKTOBER

21-10-2015
Workshop gebarentaal

PAPper van de Maand
Sandra van Horne

Wauw, PAPper van de maand oktober, wat een eer!



PAPper van de Maand
Véronique Diepmaat 

Eind november kreeg ik te horen dat er iets geweldigs was gebeurd in 
mijn leven; ik was benoemd tot PAPper van de maand November! 

 In één klap beroemd! Maar ik herinner 
mij ook nog, van voor mijn PAPper-van-
de-maandschap, dat ik mijn voorgangers 
niet kende. Dus hartstikke leuk zo’n pos-
ter in de PAPkamer, maar dat zegt niet zo 
veel over mij. Gelukkig gaf de Almanak-
cie mij de uitgelezen kans om jullie wat te 
vertellen over wie ik ben.

Zoals sommige van jullie al wel weten, 
ben ik behoorlijk dol op eten. Het toe-
tjesdiner was dan ook een geweldige ac-
tiviteit! Werd er alleen wel heel misselijk 
van… Maar dat was niet mijn favoriete 
activiteit van de maand November. Dat 
was het ledenweekend!

Heerlijk uitwaaien aan het strand van 
Zeeland en om het gebied (rond Haam-
stede) wat beter te leren kennen, hebben 
we een fietstocht gemaakt. Daarnaast 
sprak het thema mij ook wel aan, we heb-
ben in dit weekend namelijk álle feestda-
gen gevierd! En daar horen natuurlijk een 
paasontbijt en een kerstdiner bij! Heerlijk 
J Uiteraard alles er meteen weer afgewan-
deld door tijdens de zonsopkomst over 
het strand te wandelen. Best wel prima 
zo’n weekendje na de tentamens. En ook 

nog eens een geweldige kans om mensen 
te leren kennen.

Daarnaast heeft de Almanakcie mij 
gevraagd om iets over mezelf te vertellen 
aan de hand van mijn lievelingseten. Dat 
is best een pittige opgave, aangezien ik 
heel veel lekker vind. Uiteindelijk heb ik 
toch maar gekozen voor Oma’s pannen-
koekentaart. Voor iedereen die mijn oma 
en haar beroemde kookkunsten niet ken-
nen; een pannenkoekentaart bestaat uit 
(je raadt het nooit) pannenkoeken, deze 
stapel je op. Maar tussen iedere laag doe 
je iets van verse vruchten, om het fris en 
een beetje gezond te houden. Uiteindelijk 
loopt deze stapel een beetje rond. Als hij 
helemaal is afgekoeld bedek je hem met 
een laag opgeklopt eiwit, dit even in de 
oven en smullen maar! Zeker een keer het 
proberen waard!
 
Véronique

Maandoverzicht
5-11-2015
Excursie WKZ 6-11 tm 8-11

Ledenweekend Zeeland

11-11-2015
Apenkooien

18-11-2015
Stamkroegavond Bokbier

18-11-2015
Lezing eigen merk

NOVEMBER

16-11 tm 19-11
PR-week

24-11-2015
Toetjesdiner

25-11-2015
Wie is de mol?! 27-11-2015

Forensische polikliniek 



PAPper van de Maand
Sanne Dirkse

Yes, eindelijk was het zo ver: na mijn titel als Huiskat van PAP mag ik 
mij nu ook PAPper van de maand december noemen!

Deze maand had voor mij twee hoogte-
puntjes, namelijk de eerste uitgave van 
de PAPeras en de bekendmaking van 
de studiereis. Beide, naar mijn mening, 
topprestaties en ben dus ook zeer trots op 
de PAPerascie en de Tripcie!
Over mijn favoriete activiteit van decem-
ber hoefde ik niet lang na te denken: PAP 
locked up! Wat hadden het bestuur en 
de Goededoelencie dit ontzettend goed 
aangepakt. Ik genoot ervan om voor hun 
neus de koekjes van de PAPkamer (mijn 
lievelingseten) te eten. Dat er zoveel geld 
is opgehaald was stiekem niet mijn hoog-
tepunt van deze actie. Mijn hoogtepunt 
was natuurlijk het WORMENSEKSEN! 
Ik zal voor de leken onder jullie even 
uitleggen wat dit is: Je gaat (met het liefst 
zo veel mogelijk mensen) in je slaapzak 
over elkaar rollen. Armen erin en alleen 
je hoofd steekt uit. Met wat fantasie is het 
dus een wormenorgie. Het klinkt heel suf 

en dat dacht iedereen dus ook op leden-
weekend. Iedereen maakte de belofte het 
met me te doen, maar niemand maakte 
deze waar. Door ervoor te betalen tijdens 
PAP locked up! kon het bestuur er niet 
onderuit. Persoonlijk vond ik het een 
groot succes: in plaats van actief te glib-
beren over elkaar kwamen de meesten 
niet meer bij van het lachen, wat natuur-
lijk stiekem de bedoeling was. Toen dit 
wormenseksen door RTV Utrecht werd 
opgepikt en zelf als titel van hun artikel 
werd gebruikt nam Marthe mij dat niet 
in dank af, maar ik zelf voelde me ver-
eerd en heb stiekem wel moeten gieche-
len. Gelukkig heeft ze zich er nu wel bij 
neergelegd en kan ze er om lachen. Ikzelf 
hoop nog steeds dat de media het oppakt 
en er ooit een internationale wormen-
seks-dag zal komen.
Liefs, 

Maandoverzicht
10-12-2015
Schrijf ze vrij!

3-12-2015
Babylab 16-12-2015

Bounz

17-12-2015 
Lezing Münchhausen by proxy

DECEMBER
1-12-2015
Sinterklaasavond

18-12-2015
PAP locked up

17-12-2015
Stamkroegavond Xmas



Er waren toen allerlei activiteiten waar 
ik met veel plezier naar toe ben geweest, 
zoals PAP Vegas van de mannen en het 
bezoek aan kinderdagcentrum Oikos was 
erg interessant. Maar als kers op de taart 
sloot januari af met de leukste activiteit: 
de wintersport in een nieuw jasje! Ik heb 
echt ontzettend genoten tijdens die week 
en zal het niet snel vergeten. Alles was 
super georganiseerd (credits naar mijn 
commissie!) en volgens mij heeft iedereen 
een geweldige tijd gehad in Tsjechië! Het 
nieuwe concept van stedentrip en skireis 
in één is mij goed bevallen, ondanks dat 
ik ook graag een hele week op winter-
sport ga. Kortom, januari was echt een 
onwijs leuke maand! Naast mijn hobby 
snowboarden hou ik ook erg van eten. 
Het is dan ook heel erg lastig om te kie-
zen wat mijn lievelingseten is……. Ik hou 
heel erg van Italiaans, de pizza’s en pasta’s 
kunnen niet vaak genoeg op mijn bord 
verschijnen! Pittig of gekruid eten kan 
er ook altijd wel in bij mij, thuis eten wij 

soms Indonesische gerechten van mijn 
oma waar ik dol op ben. Daarnaast vind 
ik standaard studentikoos voedsel, zoals 
wraps of pasta pesto ook altijd prima. Er 
zijn zo veel lekkere dingen dat ik niet één 
ding zou kunnen kiezen als mijn lieve-
lingseten, je kunt me met veel dingen wel 
tevreden houden! 

Maandoverzicht
5-1-2016
PAP Vegas 7-1-2016

High Wine/ High Beer

11-1-2016
NVO Praktijkavond

13-1-2016
Kroegentocht

18-1-2016
Lezing Eetstoornissen

JANUARI

20-1-2016
Pre-borrel Wintersport

20-1-2016
Stamkroegavond Ik hou van Holland

12-1-2016
Kindercentrum Oikos

30-1 tm 6-2
Wintersportreis 

PAPper van de Maand
Cecile Jeurissen

Ik vind het echt mega leuk en een hele eer dat ik PAPper van de maand 
in januari mocht zijn!
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Maandoverzicht
9-2-2016
Valentijns-chocolaeet
-filmkijk-avond

16-2-2016
Symposium Dwang

10-2-2016
Lezing kinder EHBO

18-2-2016
Stamkroegavond Carnaval

23-2-2016
Feest/comissieledenbedankuitje

FEBRUARI

17-2-2016
Moorddiner

29-2-2016
Bartimeus

25-2-2016
Escape Room

PAPper van de Maand
Ruben Faber
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Maandoverzicht
7-3-2016
Pannenkoeken eten 15-3-2016

Alles Kidzzz
10-3-2016
Squashen

21-3-2016
Vrije School

22-3-2016
Bestuursinformatie avond

MAART

16-3-2016
Pets4 Care

29-3-2016
Dineren in vakantiesferen

22-3 tm 24-3
PR-week 2

15-3-2016
Stamkroeg almanak

31-3-2016
Op zoek naar de papa’s

PAPper van de Maand
Inez Boeijen

Velenet etur mo volorae sit lam apient
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Maandoverzicht
13-4-2016
Unicef

14-4-2016
Glowbowling

17-4 tm 23-4
Studiereis Boekarest

28-4-2016
Thema avond manische depressiviteit

APRIL PAPper van de Maand
XXXXXXXXXXX

Os sitaeperum et mo omnim quas vol



EVA BASSA  
Voorzitter

HET 14e PAPBESTUUR 
De 7 toppers van afgelopen jaar

Als Eva een eetproduct zou zijn, zou ze een TicTac zijn, want ze is klein en ook zoet (nou 
ja klein, niet groot...), zoet en ook fris (Eva stinkt nooit!), fris en ook sterk (ze legt je zo 
neer hoor), sterk en ook wit (uhm ja, in ieder geval niet donker...), wit en ook kleurig (je 
moet haar eens zien shinen in kleurige kleding!), kleurig en ook fruitig (Eva is dol op 
fruit), fruitig en ook leuk (leuk is ze het allermeest), leuk en ook veel (voorval veelzijdig, 
Eef kan alles!), veel en ook uniek (ik ken maar 1 zo’n leuke lieve Eva)! In een woord : 
superfantastischtegek (de ultieme Eva-beschrijving)!
Deze superfantastischtegekke Eva is niet alleen een heel lekker snoepje, maar houdt 
zelf ook wel van het nuttigen van diverse etenswaren. Het liefst alles lekker door elkaar 
en in een ietwat dronken toestand. Ik heb Eva nog nooit zo veel zien eten als op het 
ledenweekend in november. Samen met Marja werd er een nachtelijk driegangendiner 
gemaakt. Het begon met een voorafje bestaande uit 2 verschillende soorten pasta’s, ge-
volgd door het culinair hoogstandje: een tosti met alleen ham (GEEN KAAS, IK HER-
HAAL GEEN KAAS) en curry. Als toetje werd er chips vanuit Marja’s schoot gegeten 
en werd er veel water gedronken met een goed doordachte reden: “Een liter water helpt 
tegen de kater van morgen!”, aldus Eva. Ik ben blij dat ik dit eetspektakel heb mogen 
aanschouwen.
Dan nu de ingrediënten die nodig zijn om zo’n superfantischtegekke Evert Brassa te 
maken:
- 500g liefdevol
- 500g interesse
- 400g ondernemendheid
- 350g kaashaat
- 300g humor
- 300g ijverigheid
- 200g veelzijdigheid
- 150ml drankliefde
- 2 eetlepels at-vaardigheid
 
Mocht je vragen hebben over het recept, 
neem dan contact met me op!

Marthe



MARTHE van de KOPPEL  
Secretaris

RUUD VAANHOLT 
Penningmeester

Het is me een eer en een waar genoegen om iets te mogen schrijven over onze enige 
echte, hooggewaardeerde secretaris: Marthe van de Koppel! Om een goede beschrijving 
van Marthe te kunnen geven, kan ik haar het beste vergelijken met eten. Het duurde 
even, maar toen vond ik de perfecte vergelijking: als Marthe een eetproduct was, zou 
ze een knapperige pizza Hawaii zijn, want Marthe heeft een stevige bite (bodem+ham), 
zorgt voor samenhang (kaas) en heeft een zoete topping (ananas). Deze vergelijking 
lijkt misschien een beetje vergezocht, maar hoe langer ik erover nadenk hoe beter hij is.

Over het algemeen houdt Marthe van lekker eten, alleen vindt ze het ook belangrijk om 
gezond te eten. Het voorstel van een friettafel voor de vergadering valt dus niet altijd 
in goede aarde. Echter, na een avondje stappen is ze snel vergeten hoe ongezond friet is 
en wint de honger het van het verstand. Dit brengt me meteen bij mijn mooiste eether-
innering met Marthe (althans, ik was er eigenlijk niet bij, maar de verhalen en de foto’s 
waren geweldig!). Na een avondje stevig drinken, ik vermoed na een constitutieborrel, 
had Marthe een patatje gehaald. Omdat haar coördinatie niet meer zo geweldig was viel 
het patatje om op haar bestuursrok. Gelukkig was dit voor Marthe geen enkel probleem; 
ze at de patat en de saus van haar rok totdat het op was. Ik baal nog steeds dat ik er niet 
bij was, het moet hilarisch zijn geweest!
Als laatste heb ik hier de ingrediënten die Marthe maken tot de persoon die ze is:
-          500 gram vriendelijkheid/liefheid
-          300 gram gedrevenheid
-          250 gram doorzettingsvermogen
-          200 gram intelligentie
-          200 gram eerlijkheid
-          150 gram goedlachsheid
-          Een variabele hoeveelheid stress 
 (meestal rond de 100 gram)
-          Een snufje goedgelovigheid

Saline

Ruud aka Ruudie aka Rudolphus Bobbie zou, als hij een eetproduct zou zijn, een lekker 
stukje kaas zijn. Dit omdat hij gek is op kaas, regelmatig aangeeft dat hij kaas wilt en 
wanneer hij kaas binnen handbereik heeft het op eet. Het meest aannemelijke is dat hij 
een stukje jong belegen kaas is, dit omdat dit bij zijn eigen leeftijd past. Daarnaast is 
jong belegen kaas de favoriete kaas van de bestuursbaby en Bobbie ook haar favoriete 
bestuurslid, dus dit zorgt ook voor de perfecte match.
 
Bobbie en eten zijn twee factoren die onlosmakelijk verbonden zijn met elkaar. Er is 
geen eetproduct wat veilig is voor hem. Al het eten dat binnen zijn handbereik is, is 
binnen enkele seconden verdwenen. Het betreft hier meestal het eten van anderen. Het 
probleem is echter dat dit nuttigen van andermans eten meestal zonder overleg gaat. Dit 
kan voor enkele ergernissen zorgen onder de mensen in Bobbie zijn omgeving.
 
Voor het bereiden van de enige echte Rudolphus Bobbie heeft men de volgende ingre-
diënten nodig:
-   2 dl knuffelbaarheid
-   4 eetlepels humor
-   1 goede dansmove 
 (bij voorkeur de hoelahoep)
-   400 gram zorgzaamheid
-   1 zakje gezelligheid
-   een snufje internetgekkies
-   enkele penningmeestervaardigheden 
 (toevoegen naar smaak)

Anne Fleur



MARJA ERISMAN  
Vice-Voorzitter

ESMEE ROUVOET 
Coördinator Studie-inhoudelijk

Als Marja een eetproduct zou zijn, zou het een trolli snoepmuis van de LIDL zijn, want 
een echte swaggerboy maakt selfies met een snoepmuis op zijn neus. 

Mijn leukste en gekste eet en drinkherinnering aan Marja was tijdens het ledenweek-
end. Eerst hebben we gezellig met zijn allen drankjes gedaan in een kroeg in Renesse. 
Daarna kwamen we thuis en we hadden nogal honger. We hebben toen ‘s nachts om 5 
uur nog tosti’s en pasta zitten eten. Marja’s hele schoot lag daarbij ook nog vol met chips, 
die ze met een tevreden gezicht één voor één heeft zitten opeten. Na die tijd zei ze dat 
ze nog wel wat lustte.

- 750 gram betrouwbaar
- 0.5 liter liter gek
- 4 volle eetlepels liefheid
- 2 luisterende oortjes grofgesnipperd 
- Minder dan een snufje schaamte
- 1 mespuntje stress

Eva

Als Esmée een eetproduct zou zijn, zou zij een chocolade brownie zijn, of een 
paaseitje, paashaas, sinterklaaslolly, zolang het maar iets met chocolade is. In alle 
vormen en maten uit Esmée haar enthousiasme, zoals zij dat ook voor PAP heeft, 
in het maken van chocolade in haar schuurtje. Één keer in de maand gaat zij los, 
en maakt zij genoeg chocolade voor geruime tijd. Hoe bereidt zit dit dan? Let op!  

- Verwarm de oven voor op het standje leergierig.
- Zij giet 2 flinke lepels enthousiasme in een kom, 3 wanneer zij erg enthousiast is.
- Dit wordt gevolgd door 5 of 6 tranen die ze produceert door middel van een fikse 
lachbui waarnaar de tranen via haar wangen de koekenpan in laat vallen. 
- Hierna voegt zij 50 gram hulpvaardigheid toe. 
- Met een scheutje liefdevolle romantiek klopt zij het mengel stijf en giet zij dit in de 
meest prachtige mallen. 
- Voor een extra vulling giet zij een grote scheut volharding en/of scherpzinnigheid toe 
om het het helemaal af te maken.
- Zet de vormen in de oven, open een nieuwsgierig wijntje en wacht 25 minuten.
- Tip: Serveer de brownie met een toefje vernieuwendheid en smikkelen maar.
Ben je benieuwd naar hoe Esmée zelf haar brownies maakt, wees niet bang en stap op 
haar af!

Ruud Bobbie



ANNE FLEUR van de ENT 
Coördinator Ontspanning

SALINE GOEDEGEBUURE 
Coördinator PR

Als Annef een eetproduct zou zijn, zou ze een ei zijn, want vogels leggen eieren en laat 
Fleur nou net een dingetje met vogels hebben. Bij het geluid van een vogel begint Fleur 
al te rennen en te springen.  Niet omdat ze vogels zo ontzettend lief en leuk vindt, maar 
omdat ze vreselijk bang is voor vogels. Spinnen, wespen, slangen en andere mormels 
doen haar helemaal niks. Niemand begrijpt waarom dat gefladder haar toch zo bang 
maakt. Misschien als ze een ei zou worden, zou haar angst voor vogels omschakelen in 
een liefde.
Mijn leukste eetherinnering met Fleur is toch wel tijdens de bestuursvergadering. Ze 
had net besloten dat ze vegetarisch zou gaan eten. Natuurlijk wel alleen doordeweeks, 
want Fleur kon het niet aan om het vlees volledig weg te laten. Tijdens de bestuursver-
gadering zat ze heerlijk te smullen van de spekjes in het eten tot ze ineens iets besefte 
“Oh ja.. Ik was vegetarisch”. Ze heeft de rest van de spekjes wel opgegeten, laten staan 
zou natuurlijk zonde zijn. Tja, Fleur is iemand die ongeveer alles lust en onwijs houdt 
van eten. Ze zou niet snel iets laten staan of weggooien, daar is eten veel te lekker voor!
 
-          100 gram Doorzetter
-          150 gram Vogelverschrikker
-          2 Alleseters
-          1 Tissuetrekker
-          200 gram Zorgzaam
-          100 gram Vroegevogel
-          1 Ambitieus
-          160 gram Betrouwbaar

Marja

Onze coördinator PR is dol op eten, ‘vreetzak’ is nog zachtjes uitgedrukt. Als zij een eet-
product zou zijn, zou ze een Big Mac Menu zijn, want het liefst eet Saline in grote hoe-
veelheden. Ze heeft eigenlijk altijd honger en kan de hele dag door eten. PAP locked up 
was dan ook niet echt aan haar besteed. 24 uur zonder eten was een enorme opgave voor 
Saline haar eetgewoonten. De gedachten aan patat, turkse pizza, cake, koekjes, choco-
lade, pasta, belegde broodjes en chips hebben haar een etmaal lang gekweld. Vlak voor 
het einde had ze helemaal uitgestippeld wat ze precies ging eten en in welke volgorde!
Behalve eten, is Sali ook dol op drinken. Ze prefereert de alcoholische consumpties. Bier 
is haar favoriet, maar sterker is zo nu en dan ook gewenst (pálinka for example). Eten en 
drinken zijn de perfecte combinatie. Sali is erg gesteld op haar nachtrust, maar voor een 
lekker maaltje kan je haar wel wakker maken. 
 
Naast het feit dat Saline dol is op eten en drinken, is ze zelf ook een lekker hapje!
Een heerlijke Hollandse lekkernij. Gemakkelijk te bereiden, bestaande uit de volgende 
ingrediënten:
·         100 gram eigenwijs
·         1 afgestreken theelepel aantrekkelijk
·         Een snufje intelligent
·         250 ml nieuwsgierig
·         Een druppel grappig
·         Een scheutje zelfverzekerd
·         Een mespunt grensoverschrijdend
·         1 kopje wild
Alle bovenstaande ingrediënten in een 
grote kom mengen met een mixer tot het 
één glad beslag is. 30 minuten in de oven en 
klaar is Kees!

Esmée



OUD BESTUREN VAN PAP
het recept van hun bestuursjaar

13 bestuur

Ingrediënten
• Een onsje humor
• Een pondje doorzettings-

vermogen
• Een snufje zelfspot
• Een milliliter bier
• Een grammetje Brinta 
• Een vleugje enthousias-

me
• Een knorrende maag!

e

Heel PAP bakt….
…..maar het 13e bestuur bakt 
er qua taarten geen bal van!
Wij geven jullie de volgen-
de bak- en braadtips om tot 
een goede taart te komen!
Wat er ook gebeurt; laat Myrthe 
geen monchoutaart maken (bakken 
kunnen we het niet eens noemen), 
dit is niet haar grootste talent. Als 
je daarentegen van Laura een cake 
wilt, kun je haar het best daarvoor 
een avondje op stap meenemen (en 
de alcohol rijkelijk laten vloeien). 
Deze zal dan op prachtige borden 
worden voorgeschoteld. De genuttig-
de alcohol is tevens te vinden in de 
biertaart van onze eigen ouwe taart, 
Hanneke. Bij Puck kan je terecht 
voor een overheerlijke appeltaart, 
laat deze echter niet door Anne ver-
voeren, dan belandt hij namelijk voor 
de Stadsgenoot op de straat. Bij Roos 

kun je voornamelijk terecht voor sla, 
daar heeft zij namelijk vaak zin in. 
En onze Praeses, Brenda, speelt lie-
ver de kers op de taart dan er een-
tje te bakken. Al met al kun je bij 
dit bestuur altijd voor veel gezellig-
heid terecht, maar laat het taarten 
bakken maar aan een ander over!
Liefs, 
Namens het 13e bestuur, 
Brenda en Hanneke

12 bestuure

Hoe wij zouden heten als wij een ge-
recht zouden zijn? Het gerecht zou 
dan in elk geval moeten bestaan uit 
zeven essentiële ingrediënten. Wan-
neer één van deze ingrediënten zou 
ontbreken, zou het ‘ge-’ niet bepaald 
tot zijn ‘-recht’ komen (snap je?). 
Goed, misschien is grappen maken 
niet echt ons ding. Koken daaren-

Ingrediënten
• zeven essentiële ingredi-

enten

v.l.n.r.: Laura, Puck, Hanneke, Brenda, 

Anne, Myrthe & Roos

v.l.n.r.: Lara, Karlijn, Maarten, Marly, 

Anne, Önder & Isabel

11 bestuur

Ingrediënten
• Indiase curry  Shahi Pa-

neer
• Garlic Nan bread

e

tegen, dat is echt onze passie... Het 
mooiste resultaat van deze passie 
is zonder twijfel een heerlijke en 
gebalanceerde couscous. Allereerst 
is de halal kip (1) heerlijk mals (ho-
pelijk). Vooral de mensen die nor-
maal gesproken supermarkt-kip 
gewend zijn, zullen dit zeker waar-
deren. Ook waren de groenten (2: 
wortelen+courgette) buitengewoon 
smakelijk, mede door het feit dat ze 
eerst gekookt werden in een bouil-
lon van halal kip. Uiteraard is het 
een grote kunst om de groenten 
nèt lang genoeg te koken, zodat ze 
niet te hard blijven, maar ook zeker 
Hoe wij zouden heten als wij een ge-
recht zouden zijn? Het gerecht zou 
dan in elk geval moeten bestaan uit 
zeven essentiële ingrediënten. Wan-
neer één van deze ingrediënten zou 
ontbreken, zou het ‘ge-’ niet bepaald 
tot zijn ‘-recht’ komen (snap je?). 
Goed, misschien is grappen maken 
niet echt ons ding. Koken daaren-
tegen, dat is echt onze passie... Het 
mooiste resultaat van deze passie is 
zonder twijfel een heerlijke en ge-
balanceerde couscous. Allereerst is 
de halal kip (1) heerlijk mals (hope-
lijk). Vooral de mensen die normaal 
gesproken supermarkt-kip gewend 
zijn, zullen dit zeker waarderen. 
Ook waren de groenten (2: worte-
len+courgette) buitengewoon sma-
kelijk, mede door het feit dat ze eerst 
gekookt werden in een bouillon van 
halal kip. Uiteraard is het een grote 
kunst om de groenten nèt lang ge-
noeg te koken, zodat ze niet te hard 
blijven, maar ook zeker niet te zacht 
worden. Voor de rest is het aan te 
raden om walnoten (3) toe te voegen. 
Ze geven een heerlijke walnootach-

tige bite aan je gerecht. Rozijnen (4) 
erbij zorgt voor een zoete smaak. 
Om de boel wat complexer te maken, 
kun je er ook nog eens citroensap (5) 
aan toevoegen. Wees hier niet te 
zuinig op. Ook is het goed om te let-
ten op andere details: zonder zout, 
peper en andere kruiden (6) krijg 
je  anders een flauwe maaltijd. Tot 
slot is het goed om te investeren in 
een goede couscous (7). Dit is niet te 
verwarren met gewone (of gele) rijst 
of een ander ‘gelijksoortig’ product. 
Dus als je toevallig in het buitenland 
bent, ik noem maar wat, Spanje of 
zo, en je spreekt de taal niet: zorg 
er dan voor dat je echt zeker weet 
dat je couscous uit de supermarkt 
meeneemt. En niet iets anders...
Groetjes van het 12e bestuur

We gaan vandaag exotisch eten: het 
bestuursjaar is te vergelijken met de 



v.l.n.r.: Merel, Dorieke, Geke, Joris, 

Mariëtte, Annemieke, Sanne

Indiase curry Shahi Paneer 
(= Koninklijke cottage cheese). In 
het bestuursjaar krijg je een functie 
waar je zelf voor hebt gekozen, dus 
die zou bij je passen. Toch zijn er 
nog genoeg uitdagende ervaringen 
waar je mee zal dealen. Je begeeft 
je zo buiten je comfort zone en werkt 
met zoveel verschillende mensen 
samen, zodat je eigenschappen van 
jezelf ziet en gaat ontwikkelen die je 
eerder niet zo doorhad. Leiderschap, 
efficiënter vergaderen en timema-
nagement zijn mooie voorbeelden. 
Precies zoals je bij uit eten gaat doet 
op het moment dat je iets kiest van 
de kaart wat je nog niet kent. Het 
kan tegenvallen, veel te pittig zijn 
(bij de Indiër wel eens gehad) of je 
ontdekt nieuwe smaken die je niet 
had willen missen. Ervaringen die ik 
niet had willen missen zijn het beter 
leren kennen van commissieleden 
bij activiteiten, stamkroegen en de 
studietrips, hadden we veel plezier 
met andere besturen bij de borrels 
en – bovenal – werden er mooie ban-
den binnen het bestuur gesmeed en 
sta je altijd voor elkaar klaar. Terug 
naar de romige en lichtpittige Shahi 
Paneer: ik kreeg de tip van Indiërs 
toen ik daar reisde. Zo is het met be-
stuur ook via-via gegaan. Bevriende 
PAP’ers die in besturen van voor-
gaande jaren zaten, inspireren met 
mooie verhalen om ook die stap te 
zetten. Zo’n commitment zou je niet 
zo snel maken zonder dat het door 
vrienden aangeraden wordt. Mijn 
tip is, doe bestuur en/of bestel eens 
Shahi Paneer met Garlic Nan bread.
Geniet ervan!

10 bestuure

 Ingrediënten
• Pappelflappen met krenten

Lieve Papper,

Het gerecht dat ons het meest doet 
denken aan ons bestuursjaar binnen 
PAP is zonder twijfel de Pappelflap. 
Dit niet enkel omdat we er dat jaar 
voor de RAG-week voor ons gevoel 
weer 1000 bakten maar ook omdat het 
deel uitmaakte van onze zinsnede:
“Van Pappelflap tot pracht ver-
haal, PAP doet het allemaal!”
Zo zijn we ons jaar begonnen met het 
idee dat we alles voor elkaar zouden 
krijgen. We wilde niet enkel de kren-
ten uit de flappen eten maar vooral 
ook alle krenten uit de pap snoepen.
De besturen die ons waren voorge-
gaan hadden de vereniging veel ge-
bracht en ons al een hoop geleerd, 
maar we wisten dit jaar doen we het 
gewoon allemaal. Het tweede lus-

v.l.n.r.: Malu, Bodine, Johannes, Lena, 

Anne, Carolien, Linda

9 bestuure

Van pap naar pizza! 
Tijdens ons mooie bestuursjaar 
hebben wij een prachtige ont-
wikkeling doorgemaakt. Wij heb-
ben de pap achter ons gelaten en 
zijn over gegaan op vast voedsel: 
pizza. Hieronder zullen wij spe-
ciaal voor jullie PAPpers ons ge-
heime recept uit de doeken doen.

Kneed de overeenkomsten, ver-
schillen en het aanpassingsver-
mogen door elkaar tot een mooie 
gladde vriendschap (ook wel deeg 
genoemd). Kneed deze vriendschap 
net zoals je als pedagoog de kinde-
ren kneed, voorzichtig, maar wel op 
je doel afgaand. Laat de verschillen 
je vriendschap niet te ver opblazen 
en rol de vriendschap dan uit op 
bakpapier op een bakplaat. Bedek 
vervolgens de vriendschap met een 

Ingrediënten
• Overeenkomsten (ook wel 

meel genoemd)
• Verschillen (ook wel gist 

genoemd)
• Aanpassingsvermogen (ook 

wel water genoemd)
• Visie (ook wel tomatensaus 

genoemd)
• Uitjes, excursies, studie-

reis, stamkroegavonden, 
wintersport en al wat je 
nog meer kunt bedenken 
(ook wel beleg als kaas, 
PAPrika, salami, champig-
nons enz. genoemd)

trum van de vereniging betekende 
dat het ledenaantal enorm gegroeid 
was sinds het begin en dat de acti-
viteiten nog diverser en uitbundi-
ger waren geworden. In ons jaar 
hebben we geprobeerd om dit nog 
verder door te trekken, en met suc-
ces. Als we nu kijken naar hoe veel 
groter en mooier de verenging op dit 
moment is gloeien we van trots (als 
een hete pappelflap op de bakplaat).
Ik denk dat ik voor iedereen in 
mijn bestuur spreek als ik zeg dat 
wij ontzettend veel geleerd hebben 
in ons bestuursjaar en hoe trots 
we zijn deel te hebben mogen uit-
maken van een studievereniging 
zoals PAP. Wij denken in ieder ge-
val met erg veel plezier terug aan 
onze heerlijke RAG-Pappelflappen!

Names het 10de bestuur,
Malu Ogg



visie die je met elkaar het jaar wilt 
aanhouden. In die visie leg je dan je 
uitjes, excursies, studiereis, stam-
kroegavonden en wat je nog maar 
kunt bedenken, waarbij je zorgt dat 
er voor iedereen wat tussen zit, ook 
voor vegetariërs. Bak vervolgens 
de pizza in warmte die voortkomt 
uit liefde en daarna is hij klaar om 
opgegeten te worden. De bestuur-
spizza smaakt het lekkerst als je 
hem samen opeet. Eet smakelijk!

v.l.n.r.: Talisa, Renée, Debora, Stefan, 
Sosha, Lisa & Lindsey

8 bestuure

Ingrediënten
• Meel uit de molen 

in Ingen

Ik weet niet of de goede oude tra-
ditie nog bestaat dat bestuursver-
gaderingen nooit plaatsvinden als 
de PAPkamer open is. Wij deden 
dit in ieder geval wel zo, zodat zo 
min mogelijk leden voor een dichte 
deur zouden komen te staan. Dat 
heeft voor het bestuur natuurlijk 
wel een nadeel: onze vergaderingen 

vonden altijd plaats om 9:00 of om 
17:00, twee tijdstippen die allebei 
niet heel ideaal zijn voor scherp en 
efficiënt vergaderen. Dat was dan 
ook allemaal nooit goed gegaan als 
we niet onze fenomenale secretaris 
Roderick Stol hadden gehad, die so-
wieso altijd zonder dat ik het hoefde 
te vragen de agenda en alle andere 
dingen uitprintte die ik áltijd ver-
gat, maar die ook heel vaak op een 
bestuursvergadering iets lekkers 
meenam. Roderick werkte in die tijd 
bij de molen in Ingen. En dat heb-
ben we geweten. Niet alleen hadden 
we menig discussie over meel (vol-
gens Roderick is het niet mogelijk 
met alleen tarwebloem pannenkoe-
ken te bakken, dat moet met een 
uitgebalanceerde mix van verschil-
lende soorten meel…), maar vooral 
bracht Roderick bijna wekelijks zelf-
gebakken moelnkoek mee naar de 
PAPkamer. Ik denk dat we dankzij 
Roderick’s molenkoek menig ver-
gadering hebben overleefd waarbij 
we anders waren ingeslapen. Het 
recept voor molenkoek is, denk ik, 
geheim, maar wie weet, als je eens 
naar de molen in Ingen gaat…
Groetjes,
Het 8e  bestuur

v.l.n.r.: Madelon, Wietske, Laura, Rode-
rick, Henrieke, Merel & Latifa

Recept voor PAPperi-
ge meisjes. Een beetje 
vreemd, maar wel lekker.
Stap 1: Raap zes enthousias-
te meiden bij elkaar, steek ze in 
mantelpakjes en laat ze poseren 
voor een bestuursfoto op de Uithof. 
Een goed begin is het halve werk.
Stap 2: Geef ze survivaltips over 
enkele prangende bestuursvragen 
die ze ongetwijfeld hebben:
• Hoe fiets je flatteus met een 

mantelpakje?
• Hoe organiseer je excursies?
• Hoe krijg je de stamkroeg vol?
Stap 3: Stuur ze met een snuf-
je lef op studiereis naar Dublin, 
voeg hier een maatbeker lachen 
aan toe voor de gezelligheid.
Stap 4: Voeg een paar jaar 
later de eerste echte PAP-
baby toe (ja, heus!). Geboren 
in 2013, van Suzanne en Bas, 
uit het 7e en 6e PAPbestuur.
Als alle ingrediënten goed ge-
roerd zijn, spreek je uit:
Geacht bestuur, geachte aanwe-
zigen. Het is mij een eer en waar 
genoegen om voor u aan te mogen 

kondigen het 7e bestuur van stu-
dievereniging Pedagogische Weten-
schappen, PAP. Onder de zinsnede 
‘Een beetje vreemd maar wel lekker’.
En voila! De PAPperige meis-
jes uit bestuursjaar 2008-2009 
zijn klaar, zonder klontjes!
Danielle, Suzanne, Femke, Jorinde, 
Lisa, Corina

7 bestuure

Ingrediënten
• Zes enthousiaste meiden
• Mantelpakjes
• Survivaltips
• Een snufje lef
• Studiereis naar Dublin
• Een maatbeker lachen
• De eerste echte PAP-baby

v.l.n.r. Corina, Jorinde, Femke, 
Daniëlle, Suzanne en Lisa



Niet alleen PAPpers zijn dol op drinken, bleek uit de reac-
ties die wij van andere besturen kregen toen we hun naar 

een herinnering aan een leuke eet- of drinkervaring. 

Lief zusje, Lieve PAP,
Ons verhaal begint met een ‘Er was eens’. Zo 
was er eens een klein Italiaans Pizzeriaatje met 
vele krachtige mannelijke obers. Studievereni-
ging Emile kwam hier na een leuke, maar zwa-
re activiteit terecht en zij hadden ontzettende trek. Hartelijk wer-
den zij ontvangen en lollig werd gevraagd of de pizza funghi met of 
zonder champignons moest worden belegd. De buikjes van de leden 
raakten verzadigd, terwijl het buiten hard stormde. Bij betaling bleek 
het magische geld automaatje het niet te doen waardoor twee leden 
de regen moesten trotseren. De mannen hadden zo’n medelijden, dat 
de hele vereniging mocht opwarmen met limoncello. Opeens werd de 
muziek luidhard aangezet en de obers pakten een aantal leden vast 
om te dansen. Het was nog net geen tafereel uit Dirty Dancing. Voor 
de zogenaamde jarige (die niet bestond) werd een toetje gehaald en 
de meiden om haar heen werden gevoerd. Wat een obers waren dat 
toch! Ik denk dat het aantal vrouwen aan één tafel hun wat te veel 
werd, maar het was zeker een avond om nooit meer te vergeten!
Liefs het 26ste bestuur der Studievereninging Emile

en hun leukste eet- of drinkervaring
ANDERE BESTUREN

Onze bijzonderste drinkervaring van dit jaar zal toch zeker onze ei-
gen Constitutieborrel moeten zijn. Niet alleen hebben wij hier sa-
men met onze genodigden het volledige budget van 1250 euro er bin-
nen 2 uur ‘uit gezopen’ maar ook liep de avond van het ene mooie 
verhaal door in het andere. De nodige besturen kwamen recipiëren 
en ook werden er diverse pogingen gedaan om te brassen. Uitein-
delijk slaagde één van onze bevriende besturen in de braspogingen 
en werd ons vaandel gebrast. Ook onze pedelstaf en diverse andere 
attributen verdwenen naar buiten. Helaas stonden wij op het mo-
ment dat ons vaandel werd gebrast net een shotje wodka te nut-
tigen. Wij verdedigen onze kostbaarheden natuurlijk met man en 
macht waardoor de wodka vervolgens door de gehele bar verspreid 
was. Ook waren diverse bestuursleden gesneuveld en onze pedel 
dusdanige gesneuveld dat er een vaas doormidden lag. Helaas bleek 
deze vaas (naar zeggen van de eigenaar) 250 euro te kosten – en het 
zand erin ook nog 60 euro. Maar goed, het was een mooie avond.
XXXI, van het XXXIste bestuur der S.F.V. Cedo Nulli

Lieve PAP-leden, 
In onze carrière als Kandidaatsbe-
stuur kregen wij de volgende op-
dracht: “Dit jaar telde veel feesten, 
daar gingen we tekeer als beesten. 
Verkleed jezelf in de afgelopen the-
ma’s van dit jaar, en geef daarmee 
Anouk een mooi gebaar. In Arnhem is er veel te doen, dus geef ze 
daar eens van katoen. Een High Beer is vast een van jullie vele dro-
men, zorg dat deze uit gaat komen….” Om deze opdracht te volbren-
gen reisden wij af naar Arnhem en gingen wij uiteraard geheel in 
stijl dineren bij La Cubanita. Twee batmans, spiderman, catwoman, 
Anton aus Tirol en een man met een bindi. Al deze hero’s zijn afkom-
stig van de mooiste feesten die onder andere in samenwerking met 
PAP zijn ontstaan. Met Anton aan tafel konden de biertjes natuur-
lijk niet ontbreken en zo werd onze high beer in feestkleding een feit!
Liefs,
Namens het 25e bestuur der studievereniging VOCUS,
Zita Smits, secretaris 2015-2016

Waar gezegd wordt dat de bestuurski-
lo’s er gedurende het jaar aankomen, 
moesten wij al oppassen toen we nog 
kandidaatsbestuur waren en we op be-

leidsdagen gingen om drie dagen lang te vergaderen (en te eten). Het 
vergaderen ging goed en we zijn trots op ons beleidsplan, maar het 
eten ging misschien wel nog beter! Tijdens onze beleidsdagen verble-
ven wij in Terneuzen bij de familie van Pieter, onze penningmeester. Al 
gauw beseften we ons dat we op de juiste plek terecht waren gekomen: 
stapels wafels, een uitgebreide keuze in ontbijtbeleg, genoeg avond-
eten om drie keer op te scheppen, ijsjes en zelfs het toetjesbuffet was 
enorm!Tijdens deze eet- en pauzemomenten hadden we ook de tijd om 
elkaar goed te leren kennen en dit heeft voor veel hilarische momenten 
gezorgd, wat ons eetgedrag niet bevorderde. Vandaar ons motto tij-
dens de beleidsdagen: ‘Er is een tijd van lachen, en een tijd van eten’.
   Liefs, bet bestuur van Postelein



Lief zusje,
Het beschrijven van slechts één eet- of drinkervaring vonden wij een 
hele opgave. Tijdens het eerste half jaar van ons bestuursjaar hebben 
wij namelijk al een hoop drinkervaringen gehad. Een hele gezellige 

avond die ons allemaal bijgebleven is, vond echter al 
plaats voor ons bestuursjaar officieel begonnen was. 
Tijdens onze zomervakantie hadden wij een lange ta-
kenlijst, er moest namelijk een beleidsplan geschre-
ven worden en een begroting gemaakt worden. Om dit 
naast efficiënt ook leuk te laten verlopen besloten wij 
ons voor een weekend terug te trekken in een dorpje 
vlakbij Amsterdam. Na een middag en avond goed ver-
gaderd te hebben gingen we gezellig samen barbecueën. 

Natuurlijk kwam toen ook al snel het bier en de wodka tevoorschijn. 
De avond zijn wij gezellig dronken geëindigt in een kroeg in de buurt. 
Op de terugweg zijn wij elkaar gelukkig maar één keer kwijt geraakt. 
Al met al was het een hele geslaagde avond. Vergaderen de volgende 
ochtend was alleen wel wat moeizaam…
Met vriendelijke groet van het bestuur van VSPVU

Lieve Pap,
Allereerst willen we jullie feliciteren met jullie behaalde Lustrum! 
Wij voelen ons natuurlijk zeer vereerd dat wij een stukje in jul-

lie Almanak mogen schrijven. Ondanks 
wij van Versatile nog maar vier jaar be-
staan, zijn wij in die korte tijd toch zeer 
goede vrienden van elkaar geworden.  Dit 
is niet alleen te zien op de constitutiebor-
rels die wij samen bezoeken, waarbij wij 
onze krachten bundelen voor het beste re-
sultaat en daarbij vanzelfsprekend het 

nodige bier weten te nuttigen. Natuurlijk uit deze hechte vriend-
schap zich ook in alle veelzijdige feesten die wij ASW’ers de af-
gelopen jaren met jullie hebben georganiseerd. Van een gala op 
een boot met onbeperkt drank naar een halloweenparty en na-
tuurlijk niet te vergeten de avond waarop jullie verkleed waren 
als sneeuwwitje en de 6 dwergen. Eigenlijk kan je wel conclude-
ren dat onze samenwerking vaak onder het genot van een drank-
je het beste resultaat heeft. Wij hopen ook volgend jaar weer op 
veel samenwerking voor feestjes en natuurlijk ook op de cobo’s!
Liefs en met veelzijdige groet, het 4e bestuur der Versatile

Lief zusje,
Onze leukste drinkervaring van dit jaar, 
daar hoefden we niet lang over na te den-
ken. Afgelopen zomer hadden we ont-
zettend veel constitutieborrels met onze 
broertjes in Groningen. Op een avond had-
den we weer eens twee achter elkaar. We 
vonden dat we er maar even extra van moesten genieten, want de 
laatste consti’s waren al in zicht. Met een paar bevriende besturen 
hebben we toen een geweldige avond gehad. Een hele avond gratis 
bier werpt al snel zijn vruchten af en zo hebben we die avond de 
nodige avonturen mogen beleven. Met allemaal leuke besturen uit 
eten bij de Mac, waar we ons ontzettend hebben misdragen. Een 
telefoon die kwijt was, maar na een uitgebreide zoektocht gewoon 
in de jaszak bleek te zitten. Een gênant slecht constipraatje, mis-
lukte braspogingen, maar bovenal heel veel gezelligheid. Moraal 
van dit verhaal? Door deze prachtige avond zijn de banden met de 
besturen behoorlijk versterkt. De avond was een prachtige investe-
ring in goede samenwerkingen en de kater dan ook totaal waard!
Liefs, het veertiende bestuur der Opera Didactica Omnia

Lief PAP-bestuur,
Aan mij de eer om dit jaar een stukje voor jullie 
almanak te schrijven. Met het thema ‘We lusten 
er wel PAP van’ wist ik niet direct raad. Zoveel 
gezamenlijke ervaringen met eten en drinken 
hadden we namelijk nog niet.Dat jullie sowieso PAP lusten van mooie 
resultaten werd ons tijdens PAP locked up wel duidelijk. Wat een ont-
zettend mooi bedrag hebben jullie binnengesleept voor Serious Request. 
Maarliefst 3,5 keer het streefbedrag werd er bij elkaar gebracht. Wij 
vonden het vooral heel erg leuk om te zien hoe jullie met elkaar die 24 
uur doorgebracht hebben. Stiekem waren we natuurlijk ook wel een 
beetje jaloers dat jullie wél de nacht mochten doorbrengen in Lange-
veld, ondanks onze stoere voornemens is het daar namelijk nog niet 
van gekomen.  Tijdens het laatste uur van de actie kwam iedereen nog 
even langs om ook de laatste tijd door te komen. De boterhammen wer-
den alvast gesmeerd en Saline had haar zinnen al gezet op een heerlijk 
broodje van Mo. We konden jullie ook nog heel blij maken met de taart 
die onze Goedzakjescommissie had gebakken voor hetzelfde goede doel. 
Jullie lustten er wel PAP van! Lief PAP-bestuur, als jullie zo hecht blij-
ven zoals met de actie voor Serious Request gaan jullie ook nog een heel 
mooie tijd na je bestuursjaar tegemoet. Dat wens ik jullie toe!
Roze en gele groetjes, het 31e SGS bestuur



DE COMMISSIES 
de 17 smaakmakers van PAP

WeekendCie
Hoi allemaal, wij zijn van de Weekendcie! 
Onze commissie is er om een ledenweekend te 
organiseren waar leuke dingen worden gedaan, 
wordt gechilled en waar vooral wordt gelachen en 
genoten. Dit jaar bestond de commissie uit: Chloé 
van der Burg (voorzitster), Anne Fleur van der 
Ent (bijzitster vanuit bestuur/notulist), Mireille 
Doeve (penningmeester), Illiane Andringa, 

Anne-Lara van den Berg, Chiel Brouwer, 
Maarten van Kapel en Laura Peters. 
Wat achter de schermen speelde en we 
jullie graag mee willen delen is dat één 

van de leden van de commissie 
tijdens evaluaties op het weekend zelf zich liever zittende 
op een wc-bril zat dan aanwezig te zijn bij de evaluatie…

AlmanakCie
Jullie leuke, maar grappige uit-
spraken zijn voor ons niet veilig. 
Ogen en oren overal verzekeren 
jullie van de beste verzameling aan 
herrinneringen in een tof jaarboek. 
Voeg hiervoor samen: deskundi-
ge geld & sponsoring Hanneke  
Vingerling, alerte en accurate  
specialist E-mailing Linda 
Schemmekes, mapjesorden-spe-

cialist en notulist Rimke Peeters, ervaringsdeskundige waabij alma-
nakbloed door de aderen stroomt Roos Vandebriel, alles kunner die 
bijspringt waar nodig Puck van den Bosch, adviesorgaan uit de wij-
zen des bestuurs Marja Erisman, dansende en creatieve toezichthouder  
Prashanti Abrol en Fotografe en assistent Minke Krijnen.
 
Funfact: Tijdens de Almanakfotoshoot had een rauw ei geknuffeld met de 
binnenkant van een tostiapparaat en een half uur later danste dit zelfde 
glibberige goedje via een pannetje van Puck, langs de nek van Hanneke, 
over haar rug, haar broekje in.... Sympocie

De Sympocie is dit jaar een commissie die bestaat uit 8 enthousias-
te meiden uit 4 verschillende jaarlagen. De taak van deze commis-
sie is het organiseren van het jaarlijkse symposium. Een leuke funfact 
van deze commissie is dat er dit jaar zoveel goede ideeën waren, dat er 
is besloten dat het wel erg leuk zou zijn als er twee symposia georgani-
seerd zouden worden. Het eerste symposium vindt plaats halverwe-
ge februari en zal gaan over Dwang. Het tweede symposium zal in 
mei plaatsvinden, maar waar dat over zal gaan, is nog even geheim…

MannenCie
Hoi PAPpers, big PAPa’s speaking 
here! De Mannencie is er voor de 
schaarse mannen binnen de oplei-
ding die wat herkenning zoeken on-
der elkaar. Als mannen 
organiseren wij vier ac-
tiviteiten per jaar voor 
alle PAP-leden, activiteiten die voor 
zowel man als vrouw leuk zijn, maar  

“dresscode tangaslip”

waar toch een mannelijk tintje aan 
zit. Dit jaar bestond de commissie 
uit: Chiel Brouwer (voorzitter), Ivo 
Vreedendaal ((interim)voorzitter) 

Maarten van Kapel 
(secretaris), Dani-
el van den Heuvel 

(penningmeester), Ruben Faber 
(opvolgende penningmeester) Bart 
van Bokhoven, Joris Harteveld, 
Laurens Meijer, Roy Nijkamp, Da-
niël Salden en Ruud Vaanholt. Wat 
zowel een funfact is als een zeer be-
treurenswaardig feit, is dat het idee 
wat wij allen adoreerden was om als 
standaard dresscode een tangaslip 
aan te doen bij de door ons georga-
niseerde activiteiten. Helaas moest 
worden besloten dat dit niet geheel 
passend was… :’(



MeeloopCie
Wij als Meeloopcieproberen de 
potentiële studenten een zo goed 
mogelijke eerste indruk van de  
studie te geven door het organise-
ren van twee meeloopdagen in het 
jaar. Hierbij kun je denken aan de  
leerlingen de weg wijzen, vertellen 
over onze eigen ervaring en, zoals 
elk jaar, de wc wijzen. Daarnaast 
kunnen de leerlingen ook een in-
dividuele meeloopdag bij ons aan-
vragen. De Meeloopcie bestaat uit 
12 meiden, verdeeld over drie jaren, namelijk Beata, Eva, Hilje, Manon, 
Robin, Sophie, Maud, Bo, Floor, Anne, Tessa en Yukiko. Onze enthousi-
aste voorzitter Robin houdt onder andere alle honderden mailtjes bij. Zo-

als elke meeloopdag verzorgen 
wij de lunch. Dit jaar wilden wij 
graag pizza regelen voor de po-

tentiële studenten, maar dit kon 
niet doorgaan. Wel was de pizza-

bakker al ingelicht en keek hij 
dus niet zo blij toen we hem het 
slechte nieuws kwamen vertellen. 
Wie weet kunnen we de volgende  
meeloopdag onze pizzabakker wel 
een lach op zijn gezicht bezorgen!

De FeestCie
De Feestcie 2015-2016 
wordt, hoe kan het ook anders,  
vertegenwoordigd door de 
meest gezellige mensen van 
PAP! Van elke gelegenheid 
weten wij een feestje te ma-
ken! De Feestcie bestaat uit  
Daniël, Pleun, Rosan, Stella, 
Suzan, Sanna, Imke, Sanne 
en Robin. Onder leiding van 
Anne Fleur organiseren wij de 
stamkroegavonden, die altijd 

in het teken staan van gezelligheid  
onder het genot van een  
(alcoholische) versnapering, de fees-
ten in samenwerking met andere  
verenigingen én alle andere  
mogelijkheden waar wij een feest-
je in zien! Zo was de kroegentocht 
dit jaar een enorm succes en zijn  
verschillende keel- amandelen 
weer geïnspecteerd.  Het komende  
halfjaar zijn wij dan ook zeker nog 
niet uitgefeest, de ideeën blijven 
rijkelijk vloeien, dus wie weet..

Alumnicie
De alumnicommissie is in het leven 
geroepen om het contact met afge-
studeerde PAPpers niet verloren 
te laten gaan. De commissie neemt 
plaats in de ‘werkgroep alumni pe-
dagogische wetenschappen’ die 
verbonden is aan de opleiding. Ge-
zamenlijk met docenten en mede-
werkers van de bachelor en twee 
masteropleidingen organiseren we 
verschillende alumni activiteiten 
(van pubquiz tot inhoudelijke le-
zing). Tevens probeert de alumni-

Uitjescie
De uitjescie is de allerleukste com-
missie van PAP, het is namelijk de 
commissie die voor jullie alle leuke, 
gezellige, spannende, gekke, spor-
tieve en vooral ontspannende activi-
teiten organiseert! Onze commissie 
bestaat uit Sofie, Marjolein, Lisa, 
Linda, Puck, Anne Fleur,  maar liefst twee Lara’s en onze lieftallige 
commissievoorzitter Ayla. De eerste ontmoeting met de commissie was 
een bijzondere, aangezien we na een voorstelrondje meteen uit de kleren 
gingen voor de commissieledenbattlefoto. En niet voor niks, want hier-
mee won de klerenuit(jescie) de eerste prijs voor leukste foto, een prijs 
waar we erg trots op zijn!

commissie op eigen 
initiatief  laagdrem-
pelige activiteiten 
te organiseren 
voor alumni die 
in hun studie ac-
tief  zijn geweest 
bij PAP. Het-
geen de alumni-
commissie het meest bijzonder 
maakt, is dat de commissieleden 
eigenlijk altijd op één lijn zitten en 
nooit discussie hebben! Dat dit komt 
doordat de alumnicommissie dit jaar 
slechts uit één lid bestaat (Bodine 
Romijn) vertellen we daar dan na-
tuurlijk stiekem niet bij... Gelukkig is 
Saline altijd in de buurt om mee te 
denken.

Winnende foto Commissieledenbattle !



 
Financie
De Financie is de commissie die het 
financiële reilen en zeilen van de 
vereniging in de gaten houdt. Zij 
controleert en adviseert de penning-
meester in zijn taken.Deze commis-
sie bestaat, naast penningmeester 
Ruud, geheel uit oud-bestuursle-
den, namelijk Anne Stevers, Marly 
Pijpers en Bodine Romijn. Een leuk 
feitje over deze commissie is dat 

alle commis-
sieleden in 
een andere 
provincie 
zijn ge-
boren én 
opgegroeid.
Kusjes de 
Financie

PapperasCie
Wij zijn dit jaar de PAPerascie! Wij 
interviewen, bezoeken, ondervragen 
en bespioneren mensen die interes-
sant zijn voor ons als (ortho)pedago-
gen, zodat zij de eer hebben om in 
het verenigingsblad te komen. Wij 
bestaan uit onze Coördinator Bood-
schappen Myrthe Overbeek, Spion 
Anika, Magic Writer Linsey, Cor-
respondent Illa, Professioneel Rod-
delaar Brenda, Mastermind Roëlle, 
Kunstenaar Saline en zij worden in 
de gaten gehouden door SnakeEyes 
Sanne. Wisten jullie dat deze com-
missie niet alleen goed kan vergade-
ren en schrijven, maar ook goed kan 
eten en drinken? Dit nam afgelopen 
maand zo’n erge vorm aan dat wij 
vijf minuten voor sluitingstijd nog 
naar de Plus zijn gerend voor wijn, 
chocolade soesjes, chips en rijstepap.

Liftcie
Wij zijn de liftcie en wij organise-
ren met zijn allen een mega leuk 
liftweekend voor iedereen die al 
eens heeft willen liften of het al 
honderd keer gedaan heeft, maar 
weet hoe leuk het is. We bestaan 
uit Chloé, Josse, Laura Peters, 
Maarten, Rixt, Ingrid, Anne Fleur, 
Sanna en Iliane. En een leuke fun-
fact is dat we nog nóóit echt met 
alle commissieleden samen geweest 
zijn, maar dat we het wel hele ge-
zellige vergaderingen hebben. En 
dat we nog steeds geen groepsfo-
to hebben. Lekker bezig, hahaha.

Tripcie
Wij zijn de Tripcie. Wij or-
ganiseren de studiereis, 
die dit jaar naar Boekarest 
zal gaan. Deze onvergetelij-
ke reis wordt georganiseerd 
door Véronique Diepmaat, Sanne Dirkse, 
Tessa van Grunsven, Roos-Anne van der 
Steen, Fleur van der Weide, Ryanne van 
der Wouden, Valerie Verkuijl en Esmée 

Rouvoet. Een leuke funfact over onze commissie zijn de hints die naar de 
bestemming moesten leiden.Deze hadden we erg onduidelijk gemaakt, 
waardoor uiteindelijk zelfs Gibraltar met zijn apen de enige optie leek te 
zijn. Hier konden wij als Tripcie dan ook erg mee lachen!

Après-skicie 
Wie zijn wij?: Brenda Renes, Ce-
cile Jeurissen, Daniël van den Heu-
vel, Elise Verhoeven, Else Bosman, 
Marja Erisman, Michelle Blaak, 
Kim van der Linden & Prashanti 
Abrol.
Wat doen wij?: Het organiseren 
van een onvergetelijke super coole 
wintersport reis met dit jaar een 
stedelijk tintje.
Highlight van de reis: Dino 
& Nemo, Karlovy lazne, bier, 

Karelbrug fotosessies, ijsbar, 
black stories, skip-boo & 30 se-
conds, absintshop, Flash mop & 
polonaise, Apfelstrudel, steilste 
straat van Praag beklimmen dag 
in en uit, blindenschool, ezellied, 
pinguïn moves, poepvlek-
ken, onesies, sneeuw, pistes 
,nog meer bier en een hoop 
gezelligheid bij elkaar!
Kortom het was echt een 
top reis en wij hebben enorm 
genoten!



Promocie
De commissie 

wier activiteiten 
vrijwel altijd met eten 

te maken hebben. De 
commissie wier leden 
vrij veel moeite hebben 
met datumprikkers en op 
komen dagen bij verga-
deringen. De commissie 
die de PAPkamer nog 
nèt iets aantrekkelijker 
probeert te maken. De 
promocie bestaat uit een 
groepje meiden die erg 
van eetvergaderingen houden en 
die na bepaalde jeugdverhalen even 
vergeten waarom ze ook alweer ‘iets 
met kinderen’ wilden gaan doen. 
Chris, Saline, Elkse, Rimke, Marie-
ke, Liza, Simone, Noa, Eline, Krista 
en Sascha proberen met elkaar ac-
tiviteiten te verzinnen die leuk en 

gezellig zijn voor iedereen en laten 
in de promoweek zien hoe laagdrem-
pelig en gezellig de PAPkamer is. 
En zeg nou zelf, zou jij die heerlijke 
wafels/cupcakes/tosti’s aan je neus 
voorbij aten gaan? Precies. Wij ook 
niet.

Sponsorcie
De sponsorcie is de commissie die zorgt voor extra geld voor PAP 

door het sluiten van leuke sponsordeals. In de sponsorcie zitten dit jaar 
Laura Peters, Isabel Koolen, Saskia Jong, Roos Vandebriel, Ruud Vaan-

holt vanuit het bestuur en Hanneke Vingerling. Om het een beetje spannend 
te houden in de commissie strijden de commissieleden tegen elkaar wie het 
meest geld binnenhaalt, de winnaar van dit jaar zal van de rest een wodka-
watermeloen ontvangen! Bij een brainstormsessie hebben we ook nog even 
nagedacht over het veranderen van de naam van de commissie in één van de 
volgende opties: sprokkelcie, acquisicie, moneycie, katsjingcie, cashcie, geld 

voor pap-
cie, maak 
pap rijkcie, 
geld of je  
l e v e n c i e , 
g r u u d c i e , 
doekoecie, 
buitcie.

Goededoelencie
Wij zetten ons als goededoelencommissie samen 
met de leden van PAP in voor de maatschappij, 
door middel van het steunen van verschillende 
goede doelen. Onze commissie bestaat uit Maya 
van ’t Padje, Sandra van Horne, Nathalie Hoitz, 
Donna van Eekelen, Lieneke Verhoef, Peggy 
Berkers, Lonneke Theeuwes, Minke Krijnen en 
Marthe van de Koppel. In ons enthousiasme heb-
ben we ooit het maffe idee serieus genomen om 
ons geliefde bestuur 24 uur lang op te sluiten. Het 
bleek de beste beslissing van ons commissiejaar, 
want we hebben Serious Request meer dan ooit 
kunnen steunen!

Dinercie
Met 11 eetliefhebbers vormen wij 
dit jaar de nieuwe commissie binnen 
PAP: de dinercie! PAP loves food, 
dus daarom staan Michelle, Marja, 
Amarghan, Suzanne, Charlene, My-
rthe, Fenne, Cecile, Nienke, Karlijn 
en Willemijn dit jaar een aantal 
keer in de keuken om voor alle PA-
Pers de heerlijkste diners te maken! 
Voor elk diner bedenken wij een 
thema, welke we vervolgens met el-

kaar uitwerken en hier 
verschillende gerechten 
bij verzinnen. Gelukkig 
zijn niet alle PAPers 
zulke lastige eters als 
wijzelf, want sommige 
commissieleden lus-
ten gewoon geen kaas 
en chocolade!



Het was een zwoele nazomer-
middag. De bruine teintjes be-

gonnen net wat te vervagen en 
de haren in de hipsterknotjes wa-
ren hun zilte look allang weer kwijt. 
Met een diepe zucht werd door de 
studenten aanvaard dat de vakan-
tie voorbij was en het schoolse le-
ven toch echt weer was begonnen. 
De Feestcie liep langs de studenten 
die op de Uithof zaten te blokken. 
Met een medelijdende blik op deze 
arme zielen die met een vage blik 
in hun boek staarden, de zinnen 
het ene oog in en het andere oog 
meteen weer uit laten gaan, wis-
ten zij het meteen: DEZE MEN-
SEN WILLEN DANSEN. En zo 
geschiedde, het eerste feest van het 
jaar werd georganiseerd! Een fan-
tastisch feest in Club BASIS, samen 
met Vocus, Versatile, Storm en 
Sticky. Dit in het thema: Mo-
vienight odz. 

THEMAFEEST MOVIE NIGHT
ODZ Fixen tijdens het netflixen

fixen tijdens het netflixen (of was 
het toch netflix ‘n chill..?). Aller-
lei filmfiguren liepen er rond, van 
overduidelijke minions tot wat las-
tiger te identificeren verwarrende 
figuren. Er schijnt 
zelfs een bebaarde 
Sneeuwwitje met 
wild dansende 
dwergenaanhang 
te hebben rond-
gehuppeld.. Ver-
schillende DJ’s 
wisselden elkaar af achter de 
draaitafel, waardoor de aanwezigen 
los konden gaan op een grote va-
riatie aan lekkere dansmuziek. Na-
tuurlijk werden er ook de nodige 
alcoholische versnaperingetjes ge-
nuttigd (door de één wat meer dan 
door de ander.. Ik geloof dat alle 
aanwezigen een hapje tosti aange-
boden hebben gekregen door het 
wilddansende Almanakcielid dat 
mij dit laat schrijven. Ik zal geen 
namen noemen maar het rijmt op 
pinda) en was er geheel in thema 
een popcornkraampje om ie-
dereen te voorzien van 
een late night snack. Al 
met al een zeer geslaagde 
avond om het feestsei-
zoen van PAP te openen, 
bedankt Feestcie!!!

Door: Laura Peters

13-10-2015

De leukste en 
lekkerste PAP  
Activiteiten



HAPPEN, TRAPPEN EN STAPPEN
20-10-2015
Op 20 oktober was het alweer de 
tweede stamkroegavond van het 
jaar. Vlak daarvoor was de eerste 
mannencie activiteit van het jaar 
geweest en deze was een groot suc-
ces. De hele avond werd erover na-
gepraat. Twee van onze reporters, 
Cecile Jeurissen en Robin Langhout 
hebben extra goed voor ons opgelet 
en hebben een paar interessante ob-
servaties gedaan. 

Het eerste waar we met zijn allen 
duidelijk niet omheen konden deze 
avond was de outfit van Chiel. Robin 
hield het bij een korte maar krach-

tige beschrijving: “Chiel en 
z’n witte sokken, in slip-
pers. Gewoon. Dat.” Cecile 

had er iets meer woorden 
voor nodig: “Chiel kwam 
in zijn happen en trap-
pen outfit - oftewel met 
een muts op en daar bo-

venop een fietshelm, in zijn 
korte broek met bretels met daaron-
der hoge sokken en slippers. Dit was 
voor zijn thema ‘Die deutschers’. Hij 
kwam wel even melden dat die bre-
tels goed zijn werk deden, zo goed 
zelfs dat hij op een gegeven moment 
zijn broek toch maar weer wat naar 
beneden had getrokken, omdat er 
niet alleen van achter een spleet te 
zien was.......” 

• Bij het Japanse eethonk 
leerden we dat je sake 
blijkbaar koud en uit een 
shotglaasje drinkt: the 
students way to do it,..  
I guess.

• Ook is de manier van het 
nuttigen van een shotje te-
quila opnieuw uitgevonden 
in Mexico: hap het limoentje 
van een koord af. Koekhap-
pen voor volwassenen zullen 
we maar zeggen.  

• Sowieso heeft heel het ver-
keer in Utrecht van PAP mo-
gen genieten, want hoe meer 
‘eethonken’ (lees: drankhon-
ken) waren aangedaan, hoe 
meer er gezwalkt en geslin-
gerd werd door de nauwe 
straatjes van 030.. veilig? 
Nee. Leuk? Zeker weten.

Bij het happen en trappen, waar het 
toch wel heel duidelijk om het eten 
draait (zou je denken) zijn ook nog 
wat interessante drankobservaties 
gedaan:

Bericht van een PAPa!

Nu is het flauw om te doen 
alsof het alleen om de 
drank ging deze activiteit, 

de Madame Jeanettes (die 
bizar hete gele peper) werden 

door het laatste groepje (die helaas 
de enige waren die hem mochten 
eten, echt een teleurstelling voor de 
rest) erg gewaardeerd! 
Tijdens de stamkroegavond werd, 

Hee lieve kinderen, 
 jullie grote PAPa hier!
Wat was het genieten, het happen en 
trappen! Doormiddel van een hoop 
eten, drinken en gezelligheid is de 
eerste activiteit van de Mannencie 
dit jaar een groot succes geworden! 
Een shotje tequilla hier, een stuk zelf 
geknutselde vis erachteraan en als 
afdronk een lekker biertje. Maar ook 
in de avond laten we jullie hersens 
graag kraken en hebben jullie alles 
op alles moeten zetten om die felbe-
geerde vlinderdas te winnen met de 
PUP-quiz! Groepje 1 is hiervan de 
gelukkige winnaar geworden, da-
mes, nogmaals gefeliciteerd! Om de 
avond nog een boost mee te geven 
hebben we tijdens de tweede stam-

naast de prijsuitreiking, ook de win-
tersportlocatie bekend gemaakt. En 
de locatie maakte heel wat gesprek-
ken los bij de PAPpers. Puck was een 
van de twijfelende mensen en in een 
gesprek over de wintersport kwam 
ter sprake dat er iemand leuke fo-
to’s moest maken. Hanneke: “Oh 
dan ga ik wel mee als professionele 
fotograaf.” Hierop antwoordde Puck: 

“Dan moet ik natuurlijk 
wel mee als professioneel 
model.” Waarop ze aller-
lei leuke (helaas niet zo 
professionele) modelposes 
begon uit te voeren.
 

kroegavond van dit jaar de hint 
naar de volgende activiteit officieel 
bekend gemaakt: ‘Black Tie’, wat 
kan dat toch betekenen? PAPa heeft 
genoten en als we onze dochters zo 
hoorden hebben jullie ook een leuke 
avond gehad! Misschien is een nieu-
we traditie geboren...?
Zij die nieuwe activiteiten gaan be-
denken groeten u en hopen u nog 
vaak terug te zien bij onze testostero-
nische, maar stiekem heel vrouw-
vriendelijke, activiteiten!
PAPa

Door: Hanneke Vingerling 
Reporters: Cecile Jeurissen  
               & Robin Langhout

Door Chiel Brouwer



 APENKOOIEN
Op woensdag 11 november vertrokken 26 sportieve  
PAPpers en een extra fanatiekeling naar een gymzaal 
voor een ouderwets potje apenkooien. Je weet wel, die  
activiteit tijdens de gymles wanneer alle toestellen en  
attributen uit de kast getrokken werden en iedereen als 
heuze aapjes rondklom en klauterde om maar niet getikt 
te worden. Die activiteit die eigenlijk de lievelingsactivi-
teit van iedereen was, en zo ook van deze PAPpers +1. En wat waren ze 
fanatiek, stuk voor stuk! Iedereen heeft zich flink in het zweet gewerkt: 
er is over kasten geklommen, aan ringen en touwen gezwaaid, bokje ge-
sprongen, gebalanceerd op omgedraaide banken en van hoepel naar hoepel 
gehupt. En dat niet zomaar voor de lol hoor, want steeds werden ze achter-
na gezeten door 1/2/een onbekend aantal tikkers. De verwarring was dan 
ook extra groot toen er door de tikker-aanwijzers op een gegeven moment 

niemand aangewezen werd en Chiel er ongeveer een kwartier lang van ver-
dacht werd tikker te zijn, terwijl er in werkelijkheid geen tikker in het spel 
was. Dit klinkt allemaal al reuze leuk en geloof me, dat was het ook. Maar 
er is nog een hoogtepuntje die mijn avond helemaal maakte, dus die zou ik 
graag nog even met jullie delen. Esmee (overigens de meest getalenteerde 
apenkooier van ons allemaal, ahum) kwam namelijk op een gegeven mo-
ment in een vrij benarde positie terecht en kon hier met geen mogelijkheid 
meer uit komen, tot dat super hero Ruud haar uiteindelijk gered heeft. Het 
was een vrij hilarisch gezicht, Esmee een half uur bungelend over de bok. 
Agh, ik denk dat de foto wel genoeg zegt...          

11-11-2015

Door: Puck van den Bosch

PR-WEEK
Na 2 maanden was het dan zo ver, de eerste PR-week van Pap. In de promocie 
zijn we druk bezig geweest met het verzinnen van leuke activiteiten waarmee 
we deze week vol konden plannen. Nu was het officieel gezien niet een hele 
week, maar 4  dagen namelijk 16 t/m 19 november. Bij Pap draait het vaak om 
eten, en daarom mochten eetactiviteiten niet ontbreken in deze PR-week.  

16-11-2015 t/m 19-11-2015

Maandag

Op maandagochtend begon-

nen we al goed: tosti’s eten. 

Dit viel al erg in de smaak bij 

onze mede pappers. Verder 

werden er op maandag agen-

da’s en snoepjes uitgedeeld 

om de PR-week in te luiden.  

Op dinsdag werd er heel de dag 
party en co gespeeld en wer-
den er vanaf 12:00 cupcakes 
versierd. Deze waren in aller-
lei soorten en maten: vanille, 
chocolade en gemengd. Na-
tuurlijk kon je ze versieren zo-
als je zelf wilde: met of zonder 
slagroom, roze of blauwe spik-
kels en allerlei soorten glazuur. 
Tijdens party en co werden 
de raarste dingen uitgebeeld.  

Dinsdag

Woensdag
Op woensdag hebben we het 
erg rustig gehouden. Aan het 
eind van de middag werd er 
een sushiworkshop georga-
niseerd. Na deze workshop 
was er nog een lezing en een  
stamkroegavond.

Door: Rimke Peeters



WIE IS DE MOL
Op 25 november vond de Wie is de 
mol plaats georganiseerd door de ui-
tjescie. Bij de activiteit waren twee 
van onze reporters aanwezig, Lotte 
Peerlings en Michelle Blaak, om er 
voor te zorgen dat wij goed op de 
hoogte waren van wat er deze avond 
gebeurde. 
Aan het begin van de avond werden 
de deelnemers opgedeeld in groep-
jes. Binnen ieder groepje was er één 
mol aangewezen, deze moest de 
spellen saboteren. Een mol die 
het erg goed heeft gedaan is Ivo. 
Ivo zat in groepje 1 en dit is het 
enige groepje waarin niemand de 
mol heeft kunnen raden. Lotte zat 
in het groepje bij Ivo en heeft ach-
teraf goed kunnen zien hoe hij heeft 
kunnen mollen. Zo was Ivo erg af-
geleid toen hij samen met Marja 
puzzels moest maken waardoor zij 
dit voornamelijk alleen moest doen. 
Ook was Ivo degene die het verhaal 
als eerste ging vertellen tijdens 
h e t navertelspel waardoor be-

langrijke woorden wer-
den veranderd en er 
natuurlijk weinig pun-

ten werden gehaald. 

Ook in het groepje van Michelle zijn 
er gekke dingen gebeurd tijdens 
Wie is de Mol. Zo wilden ze snel zijn 
maar niet gaan wandelen, waardoor 
het snel wandelen werd. Dit was erg 
vermakelijk voor anderen. De mol 
in dit groepje was Willemijn. Het 
groepje dacht dat zij een mollenac-
tie uithaalde door te zeggen dat ze 
Utrecht niet kende, en ze de H&M 

altijd zocht met Google Maps. 
Achteraf bleek dit geen molle-
nactie maar echt waar te zijn.

Toen alle groepjes alle spel-
len hadden gedaan, werd er in de 
stadsgenoot verzameld om te kijken 
welk groepje het meeste geld had 
verzameld en wie de mollen waren. 
Tijdens het wachten viel Iliane in 
slaap. Ze was erg moe en tijdens het 
slapen heeft ze ook nog gekwijld op 
haar jas. Nadat de mollen bekend 
waren gemaakt, kwam Ivo nog met 
de opmerking dat hij heel de avond 
het ‘Wie is de mol teken’ als screens-
aver op zijn telefoon had… Tja wie 
had dat nou bedacht?
Door: Rimke Peeters 
Raporters: Lotte Peerlings & Michelle Blaak

25-11-2015

De laatste dag van de PR-week, donderdag, kon je je nagels laten lakken en 
werden er vanaf 12:00 wafels gebakken. In eerste instantie leek het niet zo 
druk te worden, maar na een uur of een moesten we toch ineens flink aan de 
slag. Alle wafels waren voor 14:00 en de nagels waren allemaal mooi gelakt.
Ook hebben we een bijzondere actie gedaan tijdens deze week. Je kon je 
schoen in de papkamer zetten met daarbij een donatie voor de voedsel-
bank in Ondiep. We hebben heel wat op kunnen halen. De schoenen wer-
den later nog gevuld met een presentje. Al met al was de eerste PR-week 
een groot succes!

Donderdag

Donderdag 18 december orga-
niseerde pap een lezing over de 

stoornis Münchhausen by proxy. 
Ik was niet de enige die hier meer 
over wilde weten, de opkomst was 
enorm! Nina is een ervaringsdes-
kundige die tot haar 14e slacht-
offer geweest is van de stoornis 
Münchhausen by proxy, een vorm 
van kindermishandeling waarbij 
(in 98%) de moeder doet alsof het 
kind ziek is. Nina opende de lezing 
door kort wat te vertellen over haar-
zelf en de stoornis. Vervolgens werd 
een documentaire vertoond waarin 
Nina haar hele levensverhaal ver-
telde. Het was erg indrukwekkend 
en aangrijpend. Na de pauze sprak 
Nina verder over haar ervaringen 
en gevolgen van de stoornis en over 
haar stichting (stichting STOMbP) 
die ze heeft opgericht om het trau-
ma te verwerken, maar vooral om 
mensen te informeren en te alarme-
ren voor deze vreselijke vorm van 
kindermishandeling. Ik vond het 
heel knap dat ze na zulke in-
grijpende gebeurtenissen 
nog steeds zo goed en 
open kon vertellen over 
alles. Hierna deed Fran-
coise Vaartjes een praat-
je over het herkennen van 
kindermishandeling. Ik denk 
dat een aantal van onze eigen hoor-
collegedocenten veel van deze vrouw 
zouden kunnen leren, want wat een 
ontzettend sterke presentatie was 
dat! Op het eind kwam de ene vraag 

LEZING  
Münchhausen by proxy

na de andere voor Nina en 
Francoise. Er werden scher-
pe vragen gesteld en je zag 
Nina elke keer weer glunderen 
als er nog een hand de lucht in werd 
gestoken. Ze beantwoordden de vra-
gen goed en het werd afgesloten met 
een daverend applaus. Nina had 
zelfs tranen jn haar ogen van blijd-
schap. Alsof dit nog niet leuk genoeg 
was overhandigde Esmee Nina en 
haar stichting nog een cheque van 
(300?) euro, wat was opgehaald met 
het entree van de avond. Al met al 

kan ik wel conclude-
ren dat het een 

erg geslaagde 
avond was die 
ik, en veel van 

mijn medestu-
denten niet snel zullen  
vergeten.

Door: Josta Meijers

17-12-2015



PAP LOCKED UP

Het was de goededoelencie al snel 
duidelijk: er moest en zal weer een 
toffe actie voor Serious Request 
neergezet worden door PAP. Na lan-
ge vergaderingen, gekraakte herse-
nen en veel imput van anderen was 
daar het idee: PAP locked up! Het 
bestuur zou zich op 15 december om 
12.30 uur voor 24 uur opsluiten op 
de PAPkamer zonder te eten, een 
soort Glazen Huis 2.0 dus.
                                                                                                        
Minke, de voorzitter van de goede-
doelencie, heeft zich een ongeluk ge-
beld en gemaild naar verschillende 
Utrechtse media om de aandacht 
op de actie te vestigen, en met suc-
ces! Al snel werd er een artikel ge-
schreven voor Stadsblad Utrecht, 
er werd een radiospotje opgenomen 
voor Radio Utrecht en PAP werd de 
dag voor het evenement gebeld door 
RTV Utrecht of zij tijdens de actie 
mochten komen filmen.
 

De dag zelf begon voor de bestuurs-
leden met gezonde spanning. Tot 5 
minuten voor de actie werd er nog 
flink wat eten gebunkerd om een 
bodem te hebben voor de rest van 
de dag. Om 12.30 uur was het zo 
ver: het bestuur mocht de kamer 
niet meer verlaten en niets meer 
eten. De eerste paar uur verliepen 
erg soepel. Langzaam begonnen  
de donaties binnen te stromen. 

18-12-2015

Door: Minke Krijnen & Marthe van de 

RTV Utrecht wilde zelfs 
de volgende dag langsko-
men voor een interview. 
Iedereen werd steeds 
enthousiaster, de ka-
mer werd steeds meer 
bezocht en het bestuur 
werd tot steeds gekkere 
acties uitgedaagd. Van 
wormenseksen tot men-
selijke piramides, van 
de condoomchallenge tot 
awkward dansen op All 
I want for christmas is 
you. Het bestuur deed werkelijk alles om elke extra euro binnen te ha-
len. Leden, ouders, familie, oud-besturen, andere besturen, vrienden 
en docenten hebben het bestuur, en dus Serious Request, gesteund met 
gulle donaties.

Zelfs studentenkoor Kwaya gaf een benefietstraatoptreden. ‘s 
Avonds werd het eerste streefbedrag van €800,- bereikt. Vervol-

gens werd het streefbedrag bijgesteld tot €1200,- en omdat het geld 
maar binnen bleef stromen nog een keer tot €1500,-. Het eindbedrag was 
uiteindelijk fenomenaal, mede dankzij de lastminute donatie van de af-
deling Pedagogiek van €500 euro. PAP kon €2835,- doneren aan Serious 
Request, een droombedrag!!!

Prashanti brengt de cheque namens PAP naar het glazen huis in Heerlen!Zeer trotse Comissievoorzitter Minke, 

Secretaris Marthe en  

goededoelenCie



Toen bekend werd dat de tweede 
activiteit van de mannencie PAP 
Vegas zou zijn, wisten we al snel 
dat we hier bij wilde zijn. Een 
avondje ‘casino’ konden we niet 
missen. Naast dat er een groot 
aantal meiden van onze studie 
aanwezig was, zouden er ook nog 
twee mysterieuze mannen aanwe-
zig zijn. Iedereen heeft zich aan 
de dresscode gehouden en ook de 
heksenketel als casino ingericht. 
Hier konden we Black jack, Texas 
Hold’m, Roulette, Liar Dice en 7 
Card Stud spelen. Van te voren 
werd verteld dat degene met de 
meeste fiches, de winnaar zou zijn 
van de avond en dat diegene een 
prijs zou krijgen. Wat de prijs zou 
zijn, werd nog geheim ge houden. 
Iedereen deed zijn best om de 
meeste fiches te verzamelen. Illa 
heeft uiteindelijk de meeste fiches 
verzameld en won daarmee een 
date met een van de leden uit de 
mannencie. Ze heeft echter nog 
steeds geen gebruik gemaakt van 
haar prijs.
 

PAP VEGAS
05-01-2016

Wist je datjes:
• De helft van de Mannencie ‘te 

laat’ was bij de activiteit
• De uiteindelijke prijs, de date, 

bijna werd gewonnen door een 
jongen :O

• Ivo een dienblad vol met drin-
ken over een PAPer heen gooi-
de... (Sorry Inez)

• En dat Ruben hem hier al voor 
waarschuwde!

• Sophie (de Haas van Dorsser) 
haar jas aan het einde van de 
avond kwijt was...

• Ruud en Ivo haar vervolgens 
hielpen zoeken door alle jassen 
omhoog te houden en ze vervol-
gens haar eigen jas niet herken-
de! (We hebben hem echt 4x in 
onze handen gehad...)

• Laurens ons meest gulle PAPa 
is en aan zijn tafel de meeste 
fiches verdiend zijn.

• Kapel op deze avond een colbert 
aan had van zijn opa.

07-01-2016   
Op 7 januari vond de activi-

teit High Wine/Beer van de ui-
tjescie plaats. Twee 

van onze reporters, 
Saskia de Jong en 
Ayla van der Pasch, 
hebben deze avond extra goed opge-
let om ons op de hoogte te brengen 
van deze activiteit.

 
Volgens Saskia was dit de 
activiteit waar iedereen naar 
uit keek “Veel bier of wijn 

drinken onder de noe-
mer ‘proeven’”. Eenmaal 

aangekomen in de woonkamer van 
Lara, waar dit wijn/bier spektakel 
plaatsvond, werd iedereen verrast. 
Er was niet alleen bier er wijn, 
maar de uitjescie had ook allerlei 
hapjes klaargezet. Volgens Ayla en 
Saskia diende deze overheerlijke 
stokbroodjes, crackers, kaassten-
gels, nootjes en smeersels als echte 
neutralisator. Ja, de commissie had 
de avond super goed voorbereid en 
trede deze avond op als echte wijn 
en bier specialisten. De zes bieren 
en zes wijnen werden uitgebreid ge-
presenteerd door de kenners en er 
werd enige kennis en leuke feitjes 
bijgebracht. Wist je namelijk dat 
de Moscato wijn die hier geproefd 
werd naar bloemetjes smaakt? 
Maarten riep meteen dat hij wel 
van bloemetjes hield, maar wat hij 
van de wijn vond is de reporters he-

laas ontschoten.
Na elke ronde werd aan ieder-

een gevraagd de wijn of het 
bier punten te geven. De 

punten werden door iedereen 
netjes afgerond op hele of hal-
ve getallen. Echter, Sanne Gra-

venberg en Saskia, die 
zich zelf omschrijven als 
echte wijnproevers, wa-
ren zeer specifiek en ga-

ven regelmatig cijfers als 6,9 en 7,2. 
Tot blijdschap van de commissie, die 
deze punten bij hield en uiteindelijk 
een gemiddelde berekende, gingen 
meerdere leden over tot het geven 
van specifieke cijfers. Saskia merkte 
nog iets bijzonders op:  “Naarmate de 
avond vorderde werden er steeds ho-
gere punten gegeven.. Aan jullie om 
hier een verband uit te halen”.
 
Uiteindelijk was de wijn die het hoog-
ste scoorde de pinot noir (rood) met 
een gemiddelde van 7.5. De wijn die 
het laagste scoorde was de viognier 
(droog) met een 5.8. Volgens Ayla 
vonden sommigen de wijn naar poep 
of zweetvoeten ruiken.
Het bier dat het hoogst scoorde was 
de Gulden draak (volgens Sanne 
G. ook wel de Gulden Kasteel) 
met een 7.8, het bier dat het 
laagste beoordeeld werd was de 
Guiness met een 5.7. Volgens 
Saskia was iedereens reactie 
op dit bier “vieeeeeeeeees”. 
 
Kortom, het was een super gezellige 
avond en iedereen kan nu goed bluf-
fen over bier en/of wijn tijdens een 
avondje drinken in de kroeg

HIGH WINE HIGH BEER

Redacteur: Marja Erisman 
Reporters: Saskia Jong & 
Ayla van der Pasch

 “Veel bier of wijn  
drinken onder de  
noemer ‘proeven’”



MOORD-DINER
17-02-16
Welkom op het bontjassenfeest van Cruella de Vil. Alle Sprookjesbosbewo-
ners zijn vanavond aanwezig. Allemaal op één na. Lange Jan is vermoord. 
De dader zit deze avond aan tafel en het is aan de genodigden om deze te 
ontmaskeren.

HetVoorgerecht.
Het lijkt wel alsof niemand elkaar meer kent 

of vertrouwt. Iedereen wordt onderworpen 
aan tientallen vragen. Cruella is enorm 
gefrustreerd. De hele bedoeling van het 
feest was het verkopen van bontjassen 
en dat zou nu mislukken. Het hele feest 
lang loopt ze rondjes en houdt ze praatjes 
om iedereen een stukje bont aan te sme-

ren.

H e t Hoofdgerecht.
Holle Bolle Gijs stouwt met enorme happen de lasagne naar binnen. 
Opeens zijn Cruella en Ursula helemaal van slag. Het blijkt dat Lan-
ge Jan zijn vrouw Ursula bedroeg met Cruella. Ook deelde hij het 
bed met Assepoester en begluurde Rapunzel. Vervolgens beschuldigt 
Rapunzel Pinoccio, de broer van Lange Jan, van stalking. Kapitein 
Haak moet hard la-
chen. “Alles in jullie 
familie is lang! Jan 
had een lange nek, 
jij een lange neus, je 
valt op Rapunzel met 
lang haar, en…”Kapi-
tein Haak kijkt naar 
Roodkapje, de dochter 
van Lange Jan, “wat 
zou er bij jou lang 
zijn?” Tinkerbell, die 
naast Roodkapje zit, 
kijkt naar Roodkapjes 

schoot. Roodkapje wordt name-
lijk gespeeld door een jongen.
Ondertussen had Holle Bolle 
Gijs al voor de vierde keer opge-
schept. Kapitein Haak en Gijs 
waren er nog steeds niet over 
uit wie de beste vriend van Lan-
ge Jan was. Haak zou het zijn 
omdat hij Jan het langst kent 
maar Gijs beweert alles over Jan 
te weten. Zelfs dat Jan met alle 
vrouwen van het Sprookjesbos 
het bed had gedeeld. De kapitein 
wist meteen dat er iets niet in de 
haak was. Hij bleef door vragen 
tot het moment dat hij zich re-

aliseerde wat er echt 
aan de hand was. “Hol-

le Bolle Gijs is maagd!” 

riep hij over de hele tafel.

Het nagerecht.
We leken nog geen stap dich-
terbij het ontmaskeren van de 
moordenaar. Cruella besloot 
dat we allemaal ons alibi in de 
groep moesten gooien. Pinoccio 
had een heel ander plan. Toen 
hij aan de beurt was, stond hij 
op en bracht een prach-
tige serenade aan 
Rapunzel. Over 
hoeveel hij van 
haar hield en 
hoe mooi haar 
haar is. Hij 
had alleen geen 



23-02-2016 

23 Februari, de dag van het Commis-
sieledenbedankuitje en het thema feest, in 
internationale sferen. De avond begon 
bij cafe Otje, waar een quiz op de 
planning stond. Er kwamen steeds 
meer commissie leden binnendrup-
pelen. Toen grotendeels iedereen 
er was werden we in groepen opge-
deeld en begon de quiz! Vragen als 
“In welk jaar zat er voor het eerst 
een man in het bestuur van PAP?” 
en zelfs vragen over de verschillende 
systemen van Bronfenbrenner  wer-
den op ons afgevuurd. Niet alleen de 
commissieleden deden mee aan deze 
quiz, maar ook de barmannen van 
het cafe waren erg fanatiek (hoewel 
deze inzet niet heeft mogen baten). 
Na het inleveren van onze antwoor-
den bleek ook nog mijn groepje ge-
wonnen te hebben! De prijs: een 
zak mini snickers, mars etc. Na 
nog even in dit cafe rondgehangen 
te hebben zijn we doorgegaan naar 
het feest in de Woo, “Feestend de 
wereld rond!”. Hier moesten wij, als 

FEESTEND DE WERELD ROND 
odz in elk stadje een ander schatje

Door: Rosan Klieverik

leden van de feestcommis-
sie, een deel van de zaal 
versieren in een Aziatische 
sfeer. Lampionnen, chine-
se tekens op de muur, 
zelf allemaal stokjes 
in ons haar en een 
geisha-geinspireerde 
look, we hebben ons best gedaan. 
Na middernacht heb ik een uurtje 
bij de ingang gestaan om kaartjes 
te controleren etc, dit uur was alles 
behalve saai. De bewaker van de 
Woo bleek namelijk een zeer gepas-
sioneerde goochelaar. Met als meest 
beroemde truc: het laten verdwijnen 
van een doekje. Geloof me, in com-
binatie met alcohol deed deze truc 
het meer dan goed bij de feestgan-
gers. Toen ik weer terug ging naar 
de zaal was het feest nog vol aan de 
gang. Uiteindelijk heb ik rond 4 uur 
toch maar toegegeven aan mijn ver-
moeidheid en ben naar huis gegaan. 
Al met al een top avond!

In elk stadje een ander schatje

Like seriously???

Oh Yeah Baby!

Oehhhh....



25-02-2016
De avond begon al spannend. Na een kwartier over een verlaten industrie-
terrein gelopen te hebben (tenzij je natuurlijk met de auto kwam), kwamen 
de avontuurlijkste PAPpers aan bij Escape this room in Utrecht. Na warm 
ontvangen te zijn met oldskool games die nog aardig moeilijk bleken te zijn, 
werden we in drie groepen verdeeld. Eén groep kreeg een uur de tijd om als 
privédetectives de vermissing van bekende actrice Elise Starr op te lossen. 
De andere twee groepen moesten tegen elkaar battelen terwijl ze in een 
bunker onder het Witte Huis beiden de wereld probeerden te veroveren. 
De privédetectives hadden met nog maar 2 van de 60 beschikbare minuten 
het raadsel rond Elise opgelost. Ondertussen had het blauwe team al na 40 
minuten de hele wereld veroverd. Het rode team moest helaas na een ver-
lies naar huis. Het is helaas, ook om voor mogelijke toekomstige bezoekers 
de pret niet te bederven, niet mogelijk om de vele hersenkrakers, verstopte 
plekken, nodige spierkracht, puzzels  en spannende portretten te verklap-
pen. Eén ding kunnen we jullie wel vertellen: de escape room was erg leuk, 
spannend, adrenaline verhogend en laat je vooral op een andere manier naar 
dingen kijken. Nog nooit hebben wij puzzels op zoveel verschillende manie-
ren proberen op te lossen, zo lang naar een sleutel gekeken en zoveel (onno-
dige) dingen opgeteld. Want ja, tijdens zo’n escape room moet je anders naar 
dingen kijken, maar zekerheid of je op de goede manier naar iets kijkt weet 
je nooit zeker. Kortom, voor teambuilding, creativiteit en spanning is een 
escape room een aanrader. Ook wij, soms elkaar onbekende PAPers, hebben 
een teamgevoel nu!

Door: Marjolein van Cappellen

ESCAPEROOM 
- Teambuilding - Creativitei- Spanning - 

DINEREN IN VAKANTIESFEREN
Op 29 april was het 
zo ver, met een grote 
groep PAPers gingen 
we heerlijk dineren 
in vakantiesferen. 
Want als er twee din-
gen (naast kinderen) 
zijn waar PAPers 
dol op zijn is het 
wel eten en vakan-
tie! Een perfect 
bedachte activiteit 
dus door de Di-

nercie wat mij betreft. 
Een lokaal in Ruppert werd omge-
toverd in een gezellige eetzaal met 
een lange tafel inclusief gezellig 
tafelkleed. Het diner was namelijk 
geen simpel lopend-buffet maar een 
heus 7-gangenmenu. Ieder gang 
kreeg een eigen land als thema wat 
resulteerde in een erg gevarieerd 
en heerlijk diner. 
De avond werd geopend met Turks 
brood en wat lekkere dipjes. Aan-
geraden werd niet te veel brood te 
eten zodat er genoeg ruim-
te over zou blijven voor 
de andere zes-gangen. 
Het diner werd vervolgd 
met Hollandse poffertjes, 
Mexicaanse wraprolletjes 
met tortilla chips en gua-
camole, Franse quiche, 
Italiaanse pasta salade en 
een Amerikaans broodje 
hamburger. Alle gangen 
werden netjes uitgeser-
veerd door de commissie-
leden waardoor de diners-
feer compleet was. Als 

29-04-2016
toetjes en 
tevens laat-
ste gang 
werd er ge-
noten van 
een Engel-
se trifle. 
H o e w e l 
de laatste 
twee gangen bij een aan-
tal PAPers toch wat proppen werd 
heeft iedereen genoten van al het 
lekkere eten. De Dinercie had zelfs 
bij alle gangen rekening gehouden 
met alle dieetwensen zoals vegeta-
risch, zonder kaas, zonder champig-
nons en zonder paprika. 
Aan het eind van de avond was het 
een behoorlijke chaos met etensres-
ten, bordjes, servetten etc, maar ook 
daar heeft de commissie goed voor 
gezorgd en alles weer entje opge-
ruimd. Het was een erg geslaagde 
avond en daar verdient de Dinercie 
een groot compliment voor! 



31-03-2016 - 
Zowel de denkers als de doeners 
waren bij deze jachtpartij in hun 
element. Vanaf het startpunt bij 
onze geliefde Stadsgenoot werden 
de hersens al aan het kraken gezet 
met een raadsel over de eerste loca-
tie. Alle papa’s hadden zich in hun 
meest mannelijke sprookjesoutfit 
gehesen, om de groepjes van op-
drachten te voorzien als ze de juiste 
locatie gevonden hadden. Sprintjes 
trekken om selfies te maken, ezeltje 
prik, moeilijke black stories oplossen 
en bijna-streaken op het Domplein 
(je moet iets over hebben voor de 
langste kledingslinger), het was er 
allemaal bij.  Wanneer de opdracht 
voltooid was en de puntjes binnen ge-
sprokkeld, stonden er lekker gezon-
de snacks voor ons klaar. Vervolgens 
werden de groepjes door middel van 
een nieuw raadsel naar de volgende 
locatie gestuurd. Je zou denken dat 
die hersens bij een opleiding als de 
onze toch genoeg getraind werden, 

OP JACHT NAAR DE PAPa’S

Door: Inez Boeijen

maar voor velen bleek 
het toch lastig om het 
onderscheid te maken 
tussen Hoog Catharijne 
en de Winkel van Sinkel. 
Maar ja, als je zo bloedje 
fanatiek bent als de groep-
jes van deze avond, kun je ook niet 
alles hebben. Alsof dat nog niet ge-
noeg fanatisme bij de groepjes naar 
boven bracht, konden er onderweg 
extra punten verdiend worden met 
een Crazy 25: piramides maken, 
kleurplaten verzamelen en schoe-
nen over de gracht gooien. Niet te 
vergeten lopen er nu ook heel wat 
mensen in Utrecht rond die verloofd 
zijn met een volslagen vreemde. De 
avond werd natuurlijk afgesloten bij 
de Stadsgenoot en voor het groep-
je met de meeste punten waren er 
hele mooie kookboekjes als prijs. Al 
met al was het zeker een geslaagde 
avond door deze topactiviteit van de 
Mannencie.

REISJES 
Smaakvol de wereld over!

Van 9 tot en met 11 september is studie-
vereniging PAP met haar nieuwe leden 
op introweekend geweest naar het o zo 
leuke Nijmegen! Op vrijdag verzamel-
den we met zijn allen op Utrecht Cen-
traal om gezamenlijk per trein naar Nij-
megen vertrekken, maar dit verliep nog 
al moeizaam.. Dit was namelijk precies 
de vrijdag waarop zo ongeveer het hele 
treinverkeer van en naar Utrecht plat lag. 
Gelukkig ging rond 18.00 (we verzamel-
den om 15.30) eindelijk een trein richting 
Nijmegen! Omdat dit natuurlijk de eerste 
trein was, wilden er meer mensen met die 
trein mee.. Heel veel meer. Het was puz-
zelen om iedereen met bagage en al op 
het treinstel te krijgen, maar we zijn erin 
geslaagd om allemaal met dezelfde trein 
mee te kunnen. Eenmaal aangekomen 
moesten we nog een klein stukje met de 
bus, voordat we op het scoutingterrein 
genaamd ‘ZV de Batavieren’ waren. De 
locatie was wel top, het enige nadeel was 
dat het iets kleiner was uitgevallen dan de 
eigenaar de commissie had doen geloven. 
Hierdoor moest de helft van de leden in 
een grote tent slapen, want op zich geen 
probleem was. Bij aankomst was iedereen 
natuurlijk een beetje taai geworden van 
het wachten en de treinreis maar alles was 
weer goed toen we hoorden wat we gingen 
eten: hamburgers! Ze hadden echt niks 
beters kunnen verzinnen voor op dat mo-
ment, ik denk dat een hamburger mij nog 
nooit zo goed gesmaakt heeft. We deden 

ook nog een kennismakingsspelletje met 
het bestuur. Er werd dan een gênant feitje 
over iemand voorgelezen, waarop wij dan 
bij het bestuurslid moesten gaan staan van 
wie we dachten dat het feit bij hoorde. Zo 
weten we nu bijvoorbeeld dat Anne-Fleur 
nog met knuffels slaapt, schattig. S ’avonds 
had de commissie allerlei spellen georga-
niseerd rondom het thema ‘Amerika’. Dit 
was erg leuk en gezellig! Hierna hebben 
we gezellig met zijn allen rondom het 
kampvuur gezeten en marshmallows ge-
roosterd, en ondertussen werden er steeds 
groepjes mensen tussen uitgepikt om zich 
te wagen tot een mysterieuze tocht door 
het bos.. Op de paklijst stond dus dat je 
een theedoek mee moest nemen en de 
logische gedachte daarachter is natuur-
lijk: afwassen. Maar dit bleek dus niet zo 
te zijn; de theedoek diende om jezelf te 
blinddoeken. Je moest in je eentje aan een 
touw door het bos lopen, waar je instruc-
ties kreeg. Zo moest je bijvoorbeeld kiezen 
tussen het ‘droge’ en het ‘natte’ pad. Waar 
deze namen op sloegen weet nog steeds 
niemand, maar nat scheen iets te maken 
hebben met drank. Al met al was de eerste 
avond zeker een geslaagde avond! De vol-
gende dag stond een andere vette activiteit 
op de planning: Crazy 88. De bedoeling 
hiervan was dat je met je groepje in het 
centrum van Nijmegen allemaal gênan-
te en grappige opdrachten moest doen, 
wat overigens ook allemaal vastgelegd 
moest worden op filmbeelden. Je kreeg 

Introweekend.

09-09-2015 t/m 11-09-2015
Jessica de Fluiter



een lijst mee met 88 opdrachten, en deze 
opdrachten waren verdeeld in drie catego-
rieën: des te heftiger de opdracht, des te 
meer punten. Er zijn rode pepers gegeten, 
mensen met een rauwe vis in het gezicht 
geslagen, mensen in hun blote billen over 
de markt heen gerend.. En de commissie 
maar biertjes drinken op het terras en stuk 
gaan om de filmpjes die ze binnenkregen. 
Iedereen was erg fanatiek en ging tot het 
uiterste om maar zoveel mogelijk punten 
te behalen! Dat was erg leuk om te zien. 
De gehele avond stond in het teken van 

de casino. Iedereen had zijn jurkjes en 
hakken uit de koffer getrokken, de laatste 
avond vond geheel in stijl plaats. Hierna 
is een groot gedeelte van de groep nog 
wezen stappen, waar voorafgaand in de 
bus nog een legendarische zoenpartij (ik 
noem geen namen!) plaatsvond. Ik kijk, 
en ik denk iedereen met mij, terug op een 
enorm gezellig en geslaagd introweekend! 
Complimenten aan de commissie en het 
bestuur die alles zo goed en leuk geregeld 
hebben.

REISJES 
Smaakvol de wereld over!

Van 6 tot en met 8 november hebben de 
PAPpers Zeeland (of tenminste een klein 
stukje hiervan) onveilig gemaakt. Hoe? 
Door er een zo groot mogelijk feest van 
te maken natuurlijk! Maar hoe heb jullie 
dat dan gedaan hoor ik je denken! Nou, 
kerst werd gevierd door met zoveel mo-
gelijk baarden (inclusief mens) op de foto 
te gaan. Oud&Nieuw door champagne op 
het strand en een heuze nieuwjaarsduik 
(met een recordaantal PAPpers die half-
naakt in het water doken). En het jaarlijk-
se knuffelfeest (blijkbaar bestaat dat ook) 
door zoveel mogelijk vreemden te knuffe-
len, het was de dag van Puck haar leven!
Natuurlijk hebben we ook Renesse onvei-
lig gemaakt, Myrthe regelde gratis shotjes 
en Marja hing in een paal. Aan het einde 
van de avond werd de kabouterdans in 
de apres-skihut gedaan, dus ook Sanne 
kon tevreden terugkijken op dit weekend. 
Naast al deze dolle pret, was er natuurlijk 
ook voedsel in overvloed. Pepernoten, 
paaseieren, biefstuk, chips, het klinkt als 
veel maar voor Marja nog lang niet ge-

noeg. Na een avondje stappen heeft zij 
(samen met nog een aantal anderen, maar 
ik weet even niet meer wie) er nog een 
maaltijdje van pasta met saus, chips, waar-
schijnlijk 30 boterhammen en een zak pe-
pernoten naar binnengewerkt. Wel zonder 
kaas uiteraard. Jaa, dat had de weekendcie 
onder leiding van Anne Fleur toch even-
tjes goed voor elkaar, Zeeland is en was dit 
weekend ook zeker, één groot feest!

Ledenweekend.

06-11-2015 t/m  08-11-2015
Hanneke Vingerling



“Tijdens het oplaten van wensballonen belande er eentje in de boom, vlammend en wel. En een tweede stortte neer vlak naast een caravan.” 

“In de trein heeft Roos voor altijd de betekenis van “krokant” 

verandert door er “krokante badmat”van te maken.”

“Tijdens het punten verdienen met een groepje was Puck nogal in 
trek bij de oudere mannen die op meer uit waren dan een knuffel. “

“Er werd tot in de late uurtjes geoefend op de cupsong, zonder resultaat want Maarten was nog steeds slecht aan het einde. “

REISJES 
Smaakvol de wereld over!

Wintersport.

29-01-2016 t/m 06-02-2016
Josse de Haan

Op: De kerstezel, kinderen voor kinderen.
‘Het gebeurde op 29 januari,
We stonden in de regen, de koffers gepakt.
Tot de bus arriveerde en Marja zei: we 
gaan met z’n allen naar Praag dit jaar.’
 
Dus daar zaten we! Met 20 meisjes en 4 (!) 
jongens op weg naar Praag. Daar aangeko-
men sjouwden we met onze koffers een nu 
al prachtige berg op richting een erg gezel-
lig hostel waar we sliepen op grote kamers. 
Mega gezellig dus!
De dagen in Praag werden gevuld met 
verschillende activiteiten, waaronder een 
bezoekje aan de blindenschool. Hier kre-
gen we een hele interessante rondleiding 
en speelden we blindentafeltennis. Ook 
kunnen wij zeggen dat we in de grootste 
club van Europa zijn geweest! Maar liefst 
6 zalen met verschillende muziekstijlen!! 
Klein detail: alleen verdieping 1 (en de 
ijsbar) waren open. Maar dat maakte het 
niet minder leuk met onze gezellige groep 
en halve liters voor minder dan een euro 
(groot voordeel van Praag: goedkoop!). 
Het hoogtepunt van Praag was toch wel de 
rondleiding, door niemand minder dan 
Nemo en Dino (a.k.a Bren en Marja), die 
ons de kroningsroute van de koning lieten 
zien. Naast al dit leuks zijn we er ook ach-
ter gekomen dat Es heel goed is in het vin-
den van wc’s, twentyone een heel leuk spel 
is, de vetste kroeg je drankjes via een trein 
serveert, Puck erg goed is in het maken 
van close ups, Pap-ers heel goed kunnen 

dansen op straatmuziek en dat Praag een 
hele romantische stad is!
Na vier dagen vervolgden we onze reis 
naar Harrachov waar voor velen onder 
ons hun eerste ski-ervaring ging plaats-
vinden. Vol goede moed vertrokken we 
woensdagochtend naar de piste waar 
we een stoeltjeslift aantroffen. Gelukkig 
was er ook een babyheuvel. Minder ge-
lukkig was dat we hier geen gebruik van 
mochten maken. Dus hup met z’n allen 
de stoeltjeslift in wat voor velen al een 
hele ervaring was (Hes, dit moment ga ik 
nooit vergeten). Zonder te vallen redde 
iedereen het tot boven aan de piste, iets 
minder goed ging de afdaling. Door veel 
ijs en weinig grip nam angst de plaats in 
van goede moed, en werd er in plaats van 
geskied, gelopen (of gegleden) naar bene-
den. Gluhwein en warme chocolademelk 
maakten de dag gelukkig weer helemaal 
goed en er kon weer worden gelachen om 
de eerste (en laatste) afdaling. Zo was Hes-
ter in de modder/poep gegleden en be-
sloot Esmee haar kunsten te tonen buiten 
de piste (#zwartwastooeasy). De volgende 
dag werden we tot grote vreugde wakker 
met een vers laagje sneeuw en stond er 
een lange dag skiën/snowboarden op het 
programma, wat érg goed gelukt is! Zelfs 
de beginners durfden het aan om toch nog 
een keertje naar boven te gaan, respect! 
Na de laatste afdaling door de tiefschnee 
was het tijd voor de après ski. Puck, Lau en 
Hes hadden deze de vorige dag al uitgetest 



en we belandden in de meest gezellige bar 
van Harrachov waar je ook kon sleeën! ’s 
Avonds voor het laatst met z’n allen gege-
ten en de verjaardag van Ivo gevierd met 
een beetje vuurwerk en een serieuze club 
(!) waar we in onze ski-outfits de inheem-
se bevolking onze beste dancemoves heb-
ben laten zien. De volgende dag was het 
alweer tijd om te gaan, na een echt heerlij-
ke week, waarin de rollen prima verdeeld 
waren ;)

REISJES 
Smaakvol de wereld over!

Studiereis.

XX-04-2016 t/m XX-04-2016
Valerie Verkuijl

Dit jaar ging de studiereis naar Boekarest, 
een mooie, maar vooral ook interessante 
stad op het gebied van kinderen. We slie-
pen in het X hostel in hartje Boekarest. Dit 
hostel was zelfs voorzien van een escape 
room, waar wij dan ook zeker gebruik 
van hebben gemaakt. Daarnaast waren 
de kamers voorzien van stapelbedden, die 
kraakten bij elke beweging. In een paar 
minuten stond je in het centrum van Boe-
karest, waar je veel restaurantjes en bar-
retjes vond om de avonden goed door te 
komen.
Daarnaast was er veel te doen op stu-
die-inhoudelijk gebied. Zo konden we 
naar de Universiteit van Boekarest en 
hebben we een school voor kinderen met 
autisme bezocht. We zijn ook nog een 
dag langsgegaan bij een aantal opvangte-
huizen voor kinderen, waarbij we in een 
tehuis vrijwilligerswerk hebben gedaan 
en de kinderen hebben vermaakt met het 
spelen van spelletjes, het knutselen van in-
strumenten en het zingen van liedjes.
Natuurlijk waren wij daar ook voor de 
grootste liefde van PAP (wat maar weer 
blijkt uit het thema van deze Almanak): 
ETEN! We hebben veel en heel erg lek-
ker gegeten in Boekarest. Zondag aten 
we Italiaans, waarbij we konden genieten 
van een heerlijke pasta of pizza. Maandag 
hebben we in het beroemdste bierhuis 
van Boekarest Caru cu Bere gegeten. Zo 
konden we genieten van een heerlijke 
maaltijd, waarbij we ook genoten van een 

Roemeens biertje. Dinsdag was het eten 
op eigen gelegenheid, zodat iedereen kon 
kiezen waar ze het liefst heen wilden. Op 
woensdag aten we in een restaurant waar 
Roemeense dansers kwamen optreden. 
Hier kon Saline ook haar moves showen 
aan de rest van de groep. Donderdag was 
weer eten op eigen gelegenheid om vrij-
dag de laatste avond af te sluiten bij La 
Mama, waar iedereen vooral weg was van 
de snickerstaart.
De week is voorbij gevlogen en we hebben 
zeker een hoop interessante en nieuwe 
dingen gehoord. We hebben informatie 
gekregen over SOS Kinderdorpen in Boe-
karest. Daarnaast hebben we een rondlei-
ding gehad door de Universiteit van Boe-
karest en hebben we casussen besproken 
met de Roemeense studenten. Het was in-
teressant om de verschillen in benaderin-
gen en denkwijzen tussen de studenten te 
zien. Op de St. Michaelschool voor autis-
me hadden ze ook een andere kijk op au-
tisme dan de kijk die wij gewend zijn. Om 
geen heimwee te krijgen naar het mooie 
(maar af en toe toch wel iets te koude) Ne-
derland, hebben we een themadag gehou-
den met als thema Holland. Dit deden we 
geheel in stijl met Nederlandse spelletjes 
en jawel, zelfs met het typisch Nederland-
se weer. Natuurlijk hebben we ook een 
kroegentocht uitgezet, zodat we konden 
genieten van verschillende drankjes in 
verschillende kroegen in Boekarest. Op 
onze laatste dag hebben we vrijwilligers-



werk gedaan. Op zo’n moment kom je er 
toch achter hoe veel wij eigenlijk hebben 
zonder het echt volledig te waarderen en 
hoe weinig zij hebben en hoe erg zij iets 
simpels als knutselen of met een bal spe-
len waarderen.
Het is lastig om een hoogtepunt te geven 
aan zo’n geweldige week die bijna alleen 
maar vol zit met hoogtepunten. Als ik 
dan toch een hoogtepunt moet kiezen, is 
het de groep waar we mee naar Boekarest 
waren. We waren met een hele leuke en 
enthousiaste groep studenten. Ze vonden 

alles erg leuk en interessant, waardoor 
het een leuk geheel werd en de groep zich 
goed mixte. Het enthousiasme was overal 
in terug te zien, waardoor ook de sprekers 
tijdens de lezingen, op de universiteit en 
de contactpersoon bij het tehuis veel en 
enthousiast vertelden. Al met al was het 
een zeer geslaagde reis.

Het grote PAPonderzoek
Net als vorig jaar is er onder de PAPleden een enquête afgenomen om meer 
te weten te komen over de PAPer. Hoe goed ken jij je mede-PAPper?

Laten we beginnen met wat algeme-
ne informatie. De PAPper is gemid-
deld 20 jaar oud en komt oorspronke-
lijk vooral uit de provincies Utrecht, 
Noord Holland of Noord Brabant. De 
provincies waar de minste PAPpers 

vandaan komen zijn: Friesland, 
Groningen, Drenthe en Flevoland.
Wanneer we kijken naar ons favo-
riete eten, staat Italiaans toch bo-
venaan. Pizza en Lasagna of een an-
dere pasta zijn de vaakst genoemde 
antwoorden in onze enquête op de 
vraag ‘wat is je favoriete eten?’.

Algemeen

Wanneer wij aan PAP denken, dan denken we aan...
Daaaar in Langeveld F1.08,
waar die PAPpers
drinken, chillen, koekjes eten,
thee niet te vergeten etc…..

Gezelligheid

koekjes
leuke act

iviteit
en

 havermout-

 de squad van 
werkgroep 7

studievereniging

warm
-heel veel 

liefde

thee met koekjes
SOGgen

borreltijd

de leukste vrien-
den

Mannencie #1
circel

huiskat
 uit de hand gelo-

pen hobby

zak

feest
de gezelligste 

vereninging

Onder de PAPpers zijn er een 
aantal vreetzakken. De grootste 
vreedzakken van onze vereniging 
zijn: Myrthe Overbeek, Ruud, San-
ne Dirkse en Marja. Er kan nooit ge-

noeg eten voor jullie zijn! De grootste 
grappenmakers van onze vereni-
ging  zijn Ivo, Maarten van Kapel 
en Chiel. Om jullie kan het hard-
ste gelachen worden op de PAPka-
mer. Ook een drankje kan vaak niet 
ontbreken  op  de stamkroegavon-
den. 

Welke PAPper is....



Op de vraag ‘wie is de grootste 
drinker?’ zijn de namen van Lau-
ra Peters, Saline en Hanneke het 
vaakst genoemd. Ook Brenda en 
Ruben Faber kwamen een aan-
tal keer voor in de rijtje, maar 
haalden net onze top 3 niet. 
Een aantal van ons zullen nog wat 
extra kennis op moeten doen over 
hoogbegaafde kinderen. Let op, 
Marthe & Chiel, Michelle Blaak, Ru-
ben Faber, Saline en Eva, er wordt 
verwacht dat jullie de intelligentste 
kinderen zullen krijgen. Niet alleen 
de nakomelingen zullen slim zijn, 
ook wij kunnen er wat van. Van een 
aantal van ons wordt verwacht, dat 

we een invloedrijke pedagoog zullen 
worden. Op de vraag: ‘Wie gaat er la-
ter een belangrijke pedagogische the-
orie ontwikkelen’ werd geantwoord:
• Eva Bassa
• Laurens Meijer
• Önder Duran
• Anne Smit
We weten allemaal dat er uitein-
delijk ook een eind zal komen aan 
het studeren. Hopelijk krijgen de 
meeste van ons snel een baan. Van 
Esmée, Sanne Dirkse en Marja 
wordt verwacht dat zij de leukste 
baan zullen krijgen. Ook Maar-
ten, Ruud, Hanneke, Eva en Puck 
zijn meerdere keren genoemd.

Hee PAPper, je wordt gemist op de PAPkamer!
• Sophie 
• Prashanti
• Hanneke
• Daniel
• Josse de Haan
• Wendelijn Lubse
• Michelle Blaak

• Roëlle
• Rimke
• Sanne D
• Inez Boeijen
• PAPda
• Sinterklaas
• Else Bosman

• Cecile
• Josta Meijers
• Daniel Salden
• Roos Vandebriel
• Myrthe Overbeek
• Hilje
• Anouk Bosselaar

De laatste vragen van de enquête 
bestonden telkens uit 2 opties. Er is 
aan de PAPpers gevraagd om hier-
tussen te kiezen. We kwamen er 
achter dat de meeste PAPpers om 
kamers zitten en dat ze liever kerst 
vieren dan sinterklaas. Wanneer 
we moeten kiezen tussen op vakan-
tie naar de zon of op vakantie naar 

de sneeuw, kiest de overduidelijke 
meerderheid toch voor een zonva-
kantie. Als we de optie eten of sla-
pen voor ons krijgen, gaan we toch 
liever voor eten. Wie had ook anders 
verwacht… Het thema van deze 
almanak is niet voor niets ‘kook-
boek’.  Als we kunnen kiezen tussen 
het kijken van een serie of het kij-
ken voor een film, kijken de meeste 
van ons toch liever naar een serie.

... of ...?

Wel/niet op kamers
25%  niet en 

75% wel

Sinterklaas/kerst
28,1% sinterklaas en 

71,9% kerst

Vakantie naar de 
zon/sneeuw

84,4% zon en 15,6% 
sneeuw

Eten/Slapen
68,8% eten en 31,2% 

slapen

Serie/film kijken
68,8% serie en 31,2% 

film

Mij werd gevraagd om mijn favoriete lunchrecept te delen, en dat doe ik 
natuurlijk maar al te graag! Ik heb gekozen voor mijn Marokkaanse Gierst-
salade. De echt Marokkaanse moeders zullen waarschijnlijk met hun ogen 
rollen, maar ik noem het Marokkaans door de zoetheid van de granaatappel 
en de kenmerkende smaak van munt. De courgette geeft het geheel een goede 
crunch.De dressing is echt to die for, vind ik zelf. Wat overigens waarschijn-
lijk komt doordat er tahin in zit, wat mijn obsessie is. Serieus, tahin is de 
hemel. Het is sesampasta, en te vinden bij de toko of de meeste Jumbo’s. 
Zowel de gebrande variant als de dunnere, ongebrande versie zijn goed te 

gebruiken in dit recept. Je kunt dit 
gerecht ook heel goed bewaren, om 
er bijvoorbeeld een paar dagen als 
lunch van te eten. Houd dan wel even 
de dressing en de munt apart, want 
anders kan het een beetje schmutzig-
worden. Veel kookplezier!  

ILLIANE’S LUNCHRECEPT
Marokkaanse Gierstsalade

Door: Iliane Andringa

  Ingrediënten  (4 personen)
• 300 gram gierst (quinoa of 

couscous kan ook)
• 1 grote aubergine
• 1 grote courgette
• kleine hand rozijnen (optio-

neel)
• 1 granaatappel (of een bakje 

granaatappelpitjes voor de 
lazy bitches onder ons)

• Bos verse munt
Dressing:
• Sap van 1 flinke citroen
• 2 eetlepels tahin 
• 2 eetlepels ahornsiroop (een 

ander vloeibaar zoetmiddel 
kan ook)

• Zout en peper naar smaak

Bereiding
1. Zet de gierst, met twee keer zo 
veel water als gierst, op het vuur. 
Breng aan de kook en laat in 15 
minuten droogkoken, zonder te roe-
ren. Laat het vervolgens afkoelen 
en rul het met een vork.
2. Snijd de courgette in de lengte 
door de helft, en snijd vervolgens 
plakjes van ongeveer een halve cen-
timeter. Snijd de aubergine in even 
grote stukjes. 



Ideaal om je vrienden te ver-

assen met een lekker dinertje

of voor een gezonde lunch 

in de collegezaal!

3. Grill de courgette en aubergine 
in de grillpan tot deze gaar zijn, en 
van die mooie grill lijntjes hebben. 
Heb je geen grillpan? Bakken in 
een koekenpan kan ook gewoon. 
4. Ga de granaatappel te lijf om 
de pitjes er uit te krijgen. Ik doe 
dat altijd door hem door midden te 
snijden en dan als een malloot met 
een grote lepel er op te slaan. (Op 
YouTube is daar wel een tutorial 
over te vinden).

5. Pluk een grote hand blaadjes van 
de munt, en snijd deze fijn.
6. Maak de dressing door alle ingre-
diënten te mixen in een bakje.
7. Nu is het een kwestie van het 
bij elkaar gooien van de gierst, 
gegrilde courgette en aubergine, de 
rozijnen, de munt en de granaatap-
pelpitjes. Giet als laatste de dres-
sing er over heen, schep alles nog 
goed door en geniet er van!

RIMKE’S ZOETE SNACK
Mugcake

Dat PAPpers van lekker eten houden, is niets nieuws. In een almanak met 
het thema ‘kookboek’ mag een lekker receptje dan ook niet ontbreken. Omdat 
eten niet alleen gezond moet zijn, maar vooral ook lekker (vind ik), heb ik een 
recept van een mug cake voor jullie. Iets waar je niet veel voor nodig hebt, 
wat je snel kan maken en ook nog eens ontzettend lekker is!

Benodigdheden
• Mok (niet te groot en niet 

te klein, bijvoorbeeld het 
formaat van een PAP mok)

• Magnetron (bijvoorbeeld 
zo een als in het Langeveld 
gebouw)

• Vork 
• Spatel
• Kom

Ingrediënten (1 persoon)
• 30 gram havermout
• halve banaan
• 1 ei
Eventueel extra toevoegen
• Ander fruit (er doorheen)
• 1 eetlepel cacaopoeder (er 

doorheen)
• Vanille yoghurt (er acheraf 

overheen)

Bereiding
Prak als eerste je halve banaan. Doe vervolgens alle ingrediënten én de 
banaan in een kom en roer dit met een spatel door elkaar. Giet het mengsel 
vervolgens vanuit de kom over in een mok. Zet de mok in de magnetron. Het 
moet ongeveer 3 minuten in de magnetron op een zo hoog mogelijke watt. 
Ik gebruik zelf vaak 800 of 1.000. Wanneer je in de mug cake prikt met een 
satéprikker kun je zien of deze goed is (blijft er niks aan de prikker hangen, 
dan is het gaar). Kei makkelijk toch? Eetsmakelijk!

Ideaal als guilty pleasure 

tijdens het studeren!

Door: Rimke Peeters



PAP GOES SALSA

Op vrijdagavond 8 
april was het be-
stuur uitgenodigd 
door Union Salsa om 
een proefles salsa te 
komen dansen. Van te 
voren waren we ietwat 
gespannen, want 
geen van ons kon echt 
dansen (behalve Saline 
dan). Om 19.00 uur 
mochten we de zaal 
in en werden we bijna 
meteen gekoppeld aan 
een danspartner. Ik 
werd gekoppeld aan 
een vreemde man die 
al langer danste, wat 
ik eigenlijk best wel 
eng vond. Maar goed 
ik moest wel, dus los-
laten en gaan.  
We begonnen geluk-
kig rustig, met de 
eerste basispas: De 
Mambo. Deze kennen 
jullie waarschijnlijk 

allemaal wel, van voor 
naar achter. Vervol-
gens leerden we de 
Rumba. Dit is eigenlijk 
hetzelfde als de Mam-
bo, maar dan opzij. 
Deze passen kregen we 
allemaal redelijk snel 
onder de knie, geluk-
kig maar! Ook leerden 
we in deze eerste les 
al een ingewikkeldere 
pas, de Cumbia, en we 
leerden een draai te 
maken met je partner. 
Los van elkaar ging 
dit allemaal beter dan 
verwacht. De glimla-
chen op onze gezichten 
verschenen dan ook 
(de blosjes trouwens 
ook). Toen we de 
passen nog een paar 
keer geoefend hadden, 
mochten we ze door 
elkaar gaan dansen. 
Hierbij is het bij salsa 

belangrijk dat de man 
leidt. Dit is nog best 
even wennen in het 
begin. Jullie begrijpen 
dat ik op dit punt in 
de les heel erg blij 
was met mijn ervaren 
man. Hij gaf precies 
aan wanneer ik welke 
pas moest doen. Ook 
bij de anderen ging 
het goed zo ver ik kon 
zien. De les was helaas 
sneller afgelopen dan 
dat we hadden ge-
hoopt. Hoe sceptisch 
we aan het begin aan 
de les begonnen, hoe 
vrolijk kwamen we 
eruit. Iedereen was 
nadien overtuigd om 
te beginnen met lessen 
(inclusief Ruud!!). Dus 
een tip voor jullie alle-
maal, probeer eens een 
proefles salsa!

FOTO?

De danskills van het bestuur
Door: Eva Bassa

DE SMAKELIJKSTE FIETSROUTES
Voor twee dagen smullen in Utrecht

Nog even en het is weer zover: ZOMERVAKANTIE! Maar wat moet je ook 
alweer met je tijd als er geen papers of tentamens meer op je wachten en 
PAP geen activiteiten meer voor je organiseert?Wij weten het wel: genieten 
van lekkere hapjes en drankjes! Daarom bedachten we twee fietsroutes door 
Utrecht voor jullie, voor de twee lekkerste dagen van je zomervakantie. 
Op dag 1 fiets je een rondje langs de bekende PAP-plekken om herinnerin-
gen op te halen van afgelopen jaar.
Op dag 2 fiets je een iets korter rondje langs wat leuke nieuwe plekken in 
Utrecht, om even bij te komen van de dag ervoor en te genieten van al het 
leuks wat er nog meer in Utrecht is! 

Dag 1: PAP herinneringen ophalen

We beginnen onze fietstocht bij stadion Galgewaard, 
lekker centraal zodat iedereen op elk gewenst moment 

met de fietstocht kan starten. En hoe kan je beter beginnen 
dan met een lekker drankje? Ga daarom voor je begint met 
fietsen eerst nog even de trappen op naar de Heksenke-
tel (dan train je ook gelijk je bilspieren nog even) en denk 
terug naar de casinoavond van PAP die hier plaatsvond. 
Hopelijk heb je nu iets meer geld op zak dan dat het aantal 
muntjes die er aan het eind van de avond in mijn plastic-
zakje zaten, want er staan nog heel wat leuke kroegjes op 

de planning.

Stop 1
De Heksenketel
Herculesplein 343

Door: Linda Schemmekes en Puck van den Bosch



Na de Woo fiets je door naar de Stadsge-
noot, waar je onder het genot van een heer-

lijk (Texels)biertje herinneringen ophaalt van de 
stamkroegavonden van het afgelopen jaar. Van 
carnavalsoutfits tot bokbiertjes, van alles kwam 
voorbij. Maar 1 ding was elke keer hetzelfde: het 

was altijd gezellig!

Stop 4
De Stadsgenoot

Breedstraat 8

Terwijl je bij Ome Willem een shotje naar 
binnen gooit en je stembanden aan het werk 

zet, zit je met je gedachten al snel weer bij de 
gouden stemmetjes en denderende danspasjes 

van de karaokegangers.

Fiets daarom snel door naar Café Otje, 
waar we ook met een hele groep commissie-

leden heengingen voorafgaand aan het het PAP-
feest op 23 februari. Uiteraard drink je hier ook 
nog een lekker drankje, terwijl je opnieuw pro-
beert de antwoorden op de pupquiz vragen van 
het commissieledenbedankuitje te achterhalen. 
Spring, wanneer je hebt berekend hoeveel man-
nen er ooit in het PAPbestuur hebben gezeten, 
op de fiets om net als op de 23e de tocht naar het 

janskerkhof te aanvaarden.

Stop 2
Café Otje

Nobelstraat 283

In de Woolloomoolloo dans je nog een dansje 
op de lekkere nummertjes in de Woo, net als 

op het PAPfeest ‘feestend de wereld rond’. Waar-
schijnlijk is het publiek nu iets minder divers en 
internationaal, maar dat mag de pret van een 

feestje niet drukken!

Stop 3
Woolloomoolloo

Janskerkhof 14

In Stan en Co zoek je een plekje op het ter-
ras, op dezelfde plek waar je mogelijk zelf zat 

tijdens ‘wie is de mol’, of waar je anders hopelijk 
binnen de tijd je medekandidaten vond. Of was 
het misschien de mol die daar heel erg zat te mol-
len door opeens niet meer te weten waar Arnhem 
ligt of wat het nummer ‘spring maar achterop bij 
mij’ van Gers Pardoel met deze kroeg te maken 

zou kunnen hebben?

Stop 5
Cafe Ome Willem 

Willemstraat 12

Stop 6
Café Stan en Co
Ganzenmarkt 16A

Het is een stukje fietsen naar de Cam-
bridgebar, maargoed, dat geeft je wat extra 

tijd om terug te denken aan wat avondjes dat we 
na een lezing/ALV in de Cambridgebar beland-
den voor een goedkoop biertje, een flugeltje of 
een zoet (valentijns)shotje. Succes gegaran-

deerd, vooral als je met je hakken op de vloer 
blijkt te kunnen tekenen, hé Laura? 

Stop 7
De Cambridgebar
Cambridgelaan 901

Na alle drankjes van deze fietstocht ein-
digen we op een heel relaxed plekje op de 

uithof: de botanische tuinen. Want of je nou lam 
bent van alle biertjes of compleet nuchter zoals 
op de botanische tuinen lunch: even lekker in 

het park liggen is altijd goed. Dit was zo aan het 
begin van het jaar toen we genoten van pastasa-
lade, brownies en een minibeetje zon, en dat is 
nu aan het eind van de fietstocht zeker weer.

Stop 8
Botanische tuinen

Budapestlaan 17

Dag 2: Nieuwe plekjes ontdekken

Op dag twee fiets je opnieuw een rondje door Utrecht; met slechts 
4 stops op de planning kan je lekker bijkomen van de intensieve dag 

van gisteren. De eerste stop is de Union Dance Company, waar je een 
lekker versgemalen kopje koffie bestelt om lekker wakker te worden. De 
volgende stop is De Bakkerswinkel. Afhankelijk van de tijd dat je hier 
aankomt en waar je zin in hebt kan je ervoor kiezen om nog een kopje 

koffie te nemen met iets lekkers erbij, een ontbijtje, een lunch en/of een 
high tea. Er is heel veel lekkers om uit te kiezen, dus ga vooral op tijd 

zodat je meerdere keren kunt bestellen. Tegen het avondeten wordt het 
tijd om je te verplaatsen naar Food in the City voor een heerlijk dinertje; 
ga je voor gevulde aubergines of een lekker stuk lasagne? Na al het eten 

en het weinige fietsen van vandaag wordt het na het eten tijd om terug te 
fietsen naar de Union Dance Company voor een heerlijke cocktail en om 

een Salsa dansje te wagen!



Stop 1
Union dance company

Biltstraat 37

ADVERTENTIE UNION DANCE COMPANY 
HALVE PAGINA

Helemaal aan het begin van de Wittevrou-
wenstraat zit De Bakkerswinkel, een winkeltje 

en lunchroom met allerlei lekkers. Na 1 keer een voet over de 
drempel te hebben gezet kom je waarschijnlijk de komende uren niet 
meer weg, en de kans is groot dat je vanaf dat moment steeds vaker het 
gezellige winkeltje binnenstapt. Je bent verslaafd. Niet zo gek ook: de 
sfeervolle inrichting, de aardige bediening en het eten achter de toonbank 
dat er werkelijk ALLEMAAL lekker uit ziet, De Bakkerswinkel is haast 
niet te weerstaan. Er is voor ieder wat wils, van een heerlijk ontbijtje tot 
een kopje koffie of een uitgebreide high tea. Er zijn verschillende plekken 
waar je van dit lekkers kunt genieten: buiten in het zonnetje, op de bega-
ne grond in de knusse winkel of beneden in een van de drie werfkelders. 
Deze kelder biedt vele mogelijkheden, van de lange tafel zodat je af en toe 
even in de keuken naar binnen kunt gluren tot het kleine nisje zodat je 
een glimpje van de gracht op kunt vangen. En heb je een keer geen tijd om 
uitgebreid te gaan zitten maar heb je toch zin in een van de heer-
lijke kopjes koffie? Ook een kopje 
koffie (met iets lekkers erbij) to go 
behoort tot de mogelijkheden!

Puck’s favoriet: “een van de zoete 

of hartige scones, yummieeee”

Stop 2

De Bakkerswinkel

Wittevrouwenstraat 2   

Stop 3

Food in the City

Voorstraat 30

ADVERTENTIE FOOD IN THE CITY



Stop 4
Union dance company

Biltstraat 37

ADVERTENTIE HELE PAGINA UNION 
DANCE COMPANY

BAKKEN MET GIJS
En hoe autisme daarbij kan helpen

Door: Hanneke Vingerling

Gijs is dertien jaar en houdt heel erg 
van bakken. “Vooral taarten, want 
die kan je leuk versieren.” Ook heeft 
Gijs autisme en dat komt bij het bak-
ken alleen maar van pas. “Ik ben 
heel precies en weeg alles heel precies 
af, dat moet als je een taart maakt.” 
Gijs is mijn neefje en ik heb al vaker 
met hem gekookt of gebakken. Dat 
gaat echt perfect samen: we maken 
vooraf een plan en voeren dit plan 
uit, zoveel mogelijk zoals we hebben 
afgesproken. 

Dit keer heeft Gijs er van te voren al 
goed over nagedacht. Eerst stuurde 
hij een berichtje dat we een Holland-
se mokka-
taart gin-
gen maken. 
Bij nader 
inzien werd 
het toch 
een gold pe-
ach & blue 
berry cast-
le. Dit was 
wel een 
hele moei-
lijke taart, 
n a m e l i j k 
een Heel 
Holland bakt topper.

Als ik aankom is Gijs al helemaal 
enthousiast en laat hij mij de taart 

zien die we gaan maken. Ik schrik 
lichtelijk, want de taart bestaat uit 
vier kleine taarten op elkaar die al-
lemaal op heel andere wijze bereid 
moeten worden met allemaal een ei-
gen créme of gelei. “Ik weet niet of 
dit gaat lukken Gijs, misschien moe-
ten we een andere taart maken,” 
begin ik wat aarzelend. “Daar was 
ik al een beetje bang voor” zegt Gijs 
“dat je dat zou gaan 
zeggen, ja het is ook 
wel een hele pitti-
ge taart”. Maar dan 
zie ik zijn twijfelende 
hoofd en denk ik, ja 
hallo, ik ga me toch 
niet een beetje laten 
tegenhouden door zo een receptje 
(van 8 pagina’s). “Weet je wat, an-
ders maken we de helft, dan maken 
we twee van die taarten, dat is ook 
al best veel werk”. Dat vindt ook 
Gijs een goed plan. 

Nadat Gijs zijn ouders en broertjes 
naar de film zijn vertrokken, begin-
nen we met een plan van aanpak. 
Gijs pakt de laptop erbij en typt pre-
cies wat we nodig hebben, er mogen 
geen spelfouten in staan en er staat 
precies hoeveel gram we nodig heb-
ben. Vervolgens print hij de papier-
tjes uit, twee keer, want dan kunnen 
we efficiënt boodschappen doen en 
gaan we op de fiets naar de winkel. 



Op de fiets naar de winkel komt Gijs 
gelijk ter zake. 

Gijs: “Ik begreep dat je ook een inter-
view wilde doen? Waarover dan?”
Ik: “Het bakken en hoe dat voor jou 
is.”
Gijs: “Ook over het autisme?”
Ik: “Kan je daar iets over vertellen 
dan?”
Gijs: “Nee, ik praat daar liever niet 
over. Dat vind ik heel lastig.”
Ik: “Oke, dan hoeft het niet”. 

Als we thuiskomen gaan we gelijk 
aan de slag, het is ongeveer 14.15 
en de eerste lagen kun-
nen worden gemaakt. 
Gijs geeft duidelijk aan 
wat hij wel en liever 
niet wilt doen (‘eieren 
splitsen kan ik niet 
zo goed’, ik ga dat wel 
even mixen’) en zo is 
de taakverdeling ook 
gelijk duidelijk. Tijdens het koken 
vermaakt Gijs me met met allemaal 
tips. ‘Je moet bakpapier gebruiken, 
want anders krijg je de 
onderkant niet los.’ ‘Als 
je eiwitten gaat kloppen 
moet je de schaal en de 
mixer invetten met ci-
troen, want citroen ver-
jaagd al het vet’. Soms 
reageert hij verbaast op voor hem 

nieuwe producten: “Is 
dat amandelmeel? Het 
lijkt wel Parmezaan-
se kaas!” Vervolgens 
proeft hij het en zegt: 
“Hm, zo smaakt het 

niet”. Gijs deelt me mee dat het so-
wieso heel belangrijk is om te proe-

ven tijdens het bakken en vergeet 
dit bij elk onderdeel dan ook echt 
niet om te doen. Als we druk bezig 
zijn, is het volgens Gijs na twee uur 
toch echt even tijd voor pauze. De ei-
witten moeten nog vijf mi- nuten, 
het timertje is door Gijs 
gezet en dus hebben we 
nu vijf minuten pauze. 

Ik: Wat is het leukste aan bak-
ken?
Gijs: Dat is een hele moeilijk vraag, 
maar lekker met mijn handen bezig 
zijn. Ik hou van dingen doen.
Ik: Wat vind jij het leukste om te 
bakken?
Gijs: Taart
Ik: Maar welke taart? 
Gijs: Hoeveel mag ik er noemen? 
Ik: Uhm, drie
Gijs: Regenboogtaart, appeltaart en 
appelkruimeltaart.
Ik: Hoe heb je het bakken ge-
leerd?
Gijs: Eigenlijk van mama en toen 
ben ik uit mezelf verder gaan uit-
breiden, en toen heb ik veel geleerd 

en dat doe ik nu nog 
steeds ook met oma bak 
ik veel. Het eerste wat ik 
ooit heb gemaakt waren 
koekjes, dat herinner ik 
me als de dag van gis-
ter.

Ik: Je kijkt ook veel filmpjes?
Gijs: Ja bakfilmpjes op YouTube, 
alle merken hebben hun eigen ka-
naal. Daarop leggen ze allemaal re-
cepten uit. Dit kan van Koopmans, 
Dr. Oetker en Allerhande van de Al-
bert Heijn. Zal ik er even één laten 
zien? (Vervolgens krijg ik drie ver-
schillende bak filmpjes te zien.)

“Het eerste wat ik 
ooit heb gemaakt 
waren koekjes, dat 
herinner ik me als 
de dag van gister.”

Ondertussen is het alarm van het 
klokje gegaan en moeten we ver-
der. We gaan nu banketbakkers-
room maken. Iets wat ik zelf ook 
nog nooit heb gemaakt. 
“Banketbakkersroom 
is heel moeilijk” vertel 
Gijs, “Voor je het weet 
gaat het schiften”. Hij 
is er ook niet helemaal 
zeker van dat ik op de 
juiste manier in mijn pannetje roer: 
“Kijk uit he Hanneke, als banket-
bakkersroom gaat schiften, kun je 
opnieuw beginnen”. 

Het grappige is, meestal kan ik niet 
goed samenwerken bij het koken, 

maar met Gijs kan ik 
dat heel goed. Gijs zegt 
dat ook: “De taarten 
gaan zo goed, want wij 
kunnen goed samen-
werken”. Het komt 
denk ik door zijn en-
thousiasme: de meest 

onmogelijke taarten zijn het probe-
ren waard doordat hij er zoveel zin 
in heeft. Gijs had wel van te voren 
goede voorbereidingen getroffen: “Ik 
heb wel even tegen papa en mama 
gezegd dat als wij gaan bakken, wil 
ik dat jullie weg zijn, anders kunnen 
we ons niet concentreren.” Daar ben 
ik het helemaal mee eens!

Het is in-
m i d d e l s 
17.09 uur 
en we 
zijn onge-
veer op de 
helft van 
ons bak-

proces. We moeten nog een 
mascarponecreme maken, 
een bosbessengelei en al-
les bouwen. We gaan weer 

even pauze hou-
den om het interview 
te vervolgen. 

Ik: Heb je wel eens 
eerder zo een moei-
lijke taart gemaakt?

Gijs: Ik heb wel eens een andere 
pittige taart gemaakt, dat was de 
red velvet cheesecake.
Ik: Was hij lekker?
Gijs: Nou, hij was vrij zwaar, er zat 
heel veel suiker in. Kijk dit is hem 
(hij laat een plaatje zien). Het is 
ook een heel Holland bakt topper 
hè, net als deze.
Ik: Denk je dat je autisme je ook 
kan helpen bij het bakken? 
Gijs: Misschien wel, ik ben heel 
precies en ik kijk heel nauwkeurig 
en meet heel precies en volg alles 
stap voor stap. Bij bakken moet 
je eigenlijk precies de hoeveelheid 
meten, dus ik denk, het helpt me 
wel bij het bakken. Volgens mij zijn 
autisten heel precies. Moet je maar 
eens naar de aflevering van het 
klokhuis van autisten kijken!
Ik: Oh? Is daar een Klokhuisaf-
levering van? Herkende je 
dingen?
Gijs: Nou nee. Nou ik ben wel druk 
in mijn hoofd hoor, als er teveel 
geluid is trek ik me terug. Ik draag 
eigenlijk ook de koptelefoon altijd 
in de klas, dat is wel prettig.
Ik: Wat is autisme? 
Gijs: Dat is heel ingewikkeld, dat 
kan ik niet uitleggen. 
Gijs zegt: Ik heb nog wel wat vra-

“Kijk uit he Han-
neke, als banket-
bakkersroom gaat 
schiften, kun je op-
nieuw beginnen”. 



gen: wanneer bak je het liefst?
Ik: Wanneer bak je het liefst?
Gijs: Het liefst in mijn vrije tijd, 
meestal woensdagmiddag. 
Ik: Wat bak je op woensdagen 
dan?
Gijs: Vooral kleine dingetjes: koek-
jes, cakejes, geen taarten omdat ik 
dat te ingewikkeld vind om op een 
woensdagmiddag te doen. Papa 
vindt dat ook te ingewikkeld. Dan 
zit hij met een overvol aanrecht.
Ik: Waarom zijn taarten leuker 
dan avondeten om te maken?
Gijs: Dat is een hele makkelijke 
vraag. Omdat ik het heel leuk vind 
om ze te versieren en de bodem te 
maken en de vulling. Dus omdat 
het leuk is om bodem en vulling te 
maken en omdat het leuk is.

Het interview is nu klaar, nu kun-
nen we gaan bouwen. Dat vindt Gijs 
leuk! Hij smeert de creme er netjes 
op, je kunt zien dat hij het vaker 
heeft gedaan. 

Dan moet het in de koelkast, in het 
recept staat vriezer, maar dat past 
niet. Dat vindt Gijs even irritant, 
het hoort in de vriezer, maar als hij 
ook even heeft gecontroleerd dat de 
(al best wel hoge) taart niet in de 
vriezer gaat passen, vindt hij het 
prima. “Dan zetten we hem gewoon 
wat langer in de koelkast”. 

Wanneer zijn ouders thuiskomen 
begint Gijs gelijk enthousiast te 
vertellen wat we allemaal gedaan 
hebben: “Sorry voor de troep” zegt 
hij er nog bij. Hij is helemaal in zijn 
element. Zijn moeder vertelt mij dat 

hij hier al 
heel erg 
naar uit 
keek, zo-
als hij ook 
tegen mij 
zei: “Het 
is gewoon 
mijn hob-
by”. Wan-
neer we 
de taart 

helemaal gebouwd hebben en net-
jes versierd is de rest van de familie 
zwaar onder de indruk en Gijs mega 
trots. Als ik vraag hoe hij het gevon-
den heeft zegt hij: “Erg veel werk!”

Als ik wegga krijg ik nog een enorm 
stuk taart mee naar huis, jippieee, 
want hij was enorm lekker. 
Stiekem ben ik wel 
een beetje ja-
loers op Gijs, hij 
laat zich niet 
tegenhouden 
door een taart 
die veeeel te 
moeilijk lijkt 
en gaat het 

gewoon 
doen, gewoon om-
dat hij een groot 
en mooi mogelijke 
taart wil maken!

“Sorry voor de troep”

Beste Stan  
(aanhangsel van Rimke),
Dit lijkt mij een overbodige 
vraag. Uiteraard kan een pan-
nenlikker geen potten likken. Hier-
voor zijn namelijk pottenlikkers 
beschikbaar. Je kunt ze op 
straat vinden of online! 
Succes met zoeken.
Liefs, Oma Hennek

OMA HENNEK WEET RAAD ___________________________________________
Beste Je Vieze,
Dit klinkt niet als iets dat ik zou doen 
en ik heb hier dan ook geen ervaring 
mee. Echter, kan ik mij goed inden-
ken dat dit je zou kunnen overkomen 
(ik ben ten slotte ook jong geweest). 
De sleutel tot succes hier, en bij alle 
katers, is (zoals de naam ook al 
doet vermoeden) een poezenoplos-
sing. Oftewel het opdrinken van een 
bakje melk of water op een poezen-
manier. Likkend en op vier poten.  
Werkt altijd. Liefs, Oma  Hennek



Beste Wanhopige steenbok,
Heb je je geheime liefde al ontmoet? 
Want het enige wat in deze lastige 
situatie zou kunnen werken is kaas-

posure (het veelvuldig blootstellen aan kaas op willekeurige momenten). 
Dit doe je door op zoveel mogelijk plekken en manieren dit persoon 
met zoveel mogelijk verschillende soorten kaas te confronteren. Ook is 
het van groot belang dat je af en toe op hem/haar afgaat en dan plot-
seling KAAS te roepen (desgewenst mag BRIE of CAMAMBERT ook,  
KAASSOUFLÉ is een bewerkt product, roep dit vooral niet, dit werkt na-
melijk averechts!!). Dit is belangrijk voor het proces van acceptatie dat 
kaas oke is. Om het plezier te vergroten (je verwacht het misschien niet 
maar de kaasposure therapie wordt niet altijd door iedereen gewaar-
deerd) kun je dit aanvullen met het kaasie lied (music&lyrics by Lewie 
P.). Werkt dit niet? Dan kan je niet anders dan deze persoon laten 
gaan…. Met zo een handicap valt niet te leven!
Liefs, Oma Hennek

Beste Haha oke doei,Graag alleen serieuze vragen in deze  rubriek.Liefs, Oma Hennek

Beste xxx,
Dat valt niet te voorkomen. Je 
kunt niet zomaar stoppen met stof-
zuigen omdat je het risico loopt dat 
je hamster wordt opgezogen, net zo 

min dat je kan stoppen 
met tandenpoetsen 

omdat je kan 
stikken in je tan-
denborstel. Dit 

is één van de vele 
risico’s die dit gevaarlijke leven met zich mee-
brengt. Voor hamsterbegrafenissen verwijs ik je 

door naar mijn broer, Opa Bennik, ik doe 
zelf namelijk alleen hamsterbruiloften!
Liefs, Oma Hennek

Beste Josefien,
Dat zijn lastige levensdilemma’s. 
Wat het vooral lastig maakt, is 
het feit dat het voor mij onduide-
lijk is of je verliefd bent op de pot 
(ik specificeer: kaneelpot) of op de 
inhoud? Was het oppervlakkige 
liefde of ging het dieper en hield je 
ook echt van deze specifieke bruin-
rode poeier. Bij oppervlakkige 
liefde zou ik de kaneelpot hervullen 

en de cinnamonchallenge uitvoeren, om een beetje spanning in de 
relatie aan te brengen! Wanneer het om de kaneel ging, is het tijd 
voor een rouwadvertentie in de krant en een afscheidsdienst orga-
niseren; die zie je namelijk niet meer terug.
Liefs, Oma Hennek



Beste Anoniempje,
Ik ben even in de war, hebben we 
het hier over vanillevla, hopjesvla, 
dubbelvla, chocoladevla, vlaflip, 
moccavla, karamelvla, aardbeienv-
la, slagroomvla of blanke vla (meer 
vlasoorten ken ik niet, dus bij een 
vraag over een andere vlasoort ver-
zoek ik je contact op te nemen met 
R.B. Vla-anholt). Dit soort cru-
ciale details zijn namelijk van groot 
belang om hier een gedegen uit-
spraak over te kunnen doen. Omdat 

ik onvoldoende informatie over de vla heb, ga ik maar in op 
de andere vraag: goedkoop. Prei is een prima en goedkoop 
product, voedzaam en geeft het gerecht tevens een lekkere 
bite. Overigens is het ook een optie om vitaminepillen toe te 
voegen, aangezien vla zelf geen enkel voedzaam ingrediënt 
bevat.
Liefs, Oma Hennek

Beste onbekende,
Ik heb erg veel 
ervaring met eie-
ren, zowel rauw 
als bewerkt. Pro-
beer het ei eens op 
zijn kop te bakken. Dan wordt de 
bodem geel. Of eventueel met schil 
bakken, mijn ervaring is dat wan-
neer je bakt met schil dat hij dan 
nooit zwart wordt. Dit levert echter 

niet een culinaire smaaksensatie op, gelukkig was dat je vraag niet!
Liefs, Oma Hennek

Advertentie 
Almanakker



Voor alle mensen die beweren 
geen vis te lusten, dan lust je 
dus ook geen bier! In sommige 
biersoorten zit namelijk vis!

Familie binnen groente/fruit 
hoeft niet altijd op elkaar te lij-
ken. Wist je dat de komkommer familie is van 
de watermeloen?

De cranberry is vernoemd naar de kraanvogel!

De aardbei is een schijnvrucht (dat bete-
kent wellicht dat alle aardbeien nep zijn 
en dus niet bestaan!)

Voor alle kaashaters: KWARK = KAAS!

Er zit haar in je brood en dat blijkt ook de bedoeling. Een of 
ander E-nummer is namelijk haar (L-Cysteine, E-920)

De hamburger van Mac Donalds bederft niet zo snel, je kunt 
hem na een jaar nog eten! Best praktisch als je altijd iets in 
huis wilt hebben voor als je boodschappen vergeet te doen, 
knal gewoon een paar euroknallers in de koelkast!

Nederlanders drinken gemiddeld 165 liter koffie per jaar en is 
hiermee de meest gedronken drank.

Als je een ei langer houdbaar wilt houden, bewaar hem dan 
met de punt naar beneden, dan blijft hij langer vers!

In vanillevla zit geen vanille.

De herfstvakantie is ooit gekomen omdat dit de tijd was om 
aardappels te rooien. Nu is hij er alleen nog om vakantie te 
vieren #feest.

E120 is een kleurstof die wordt gehaald uit de lijven van ge-
plette schildluizen. (Zit bijvoorbeeld in m&m en roze koeken)

Chocola werd ooit gebruikt als munteenheid.

Honing is gemaakt van nectar en bijenkots, hmmmmm.

Neem kinderen serieus! Het door iedereen enorm gewaardeerde 
ijsje is namelijk in 1905 uitgevonden door een 11-jarige. 

Er zijn 7500 soorten appels (maar de Elstar is het lekkerst, 
maar misschien is dat persoonlijk)

Obesitas bij kippen is een serieus probleem, ten minste dat 
denk ik, kippen bevatten tegenwoorden 266% meer vet dan 40 
jaar geleden. 

Honing is 3000 jaar houdbaar! Dus nooit honing weggooien.

Kaas is het soort eten dat het meest gestolen wordt over de hele 
wereld.

Er is geen enkel soort eten dat alle voedingsstoffen bevat, be-
halve borstmelk dan.

Eskimo’s gebruiken koelkasten zodat hun eten niet bevriest.

Interessante wetten omtrent eten!

In Alabama is het verboden om een ijsje in je achterzak te heb-
ben. 

In Wisconsin is het verboden om appeltaart te serveren zonder 
kaas.

In New Jersey is het verboden om een bedorven augurk op 
straat te gooien (er staat niets over een niet bedorven augurk 
dus daarvan kan je waarschijnlijk potten legen!)

FOOD FACTS 
Wist jij dit al? 



SMOELENBOEK



SMOELENBOEK 

EET PLAK KAAS  

MET DUOPENOTTI

Anika 
Meijer

Anne 
Jacobs

Anne 
Fleur 
van  
de Ent

EET/DRINKT LIEVER GEEN MELKPRODUCTEN MAAR MAAKT UITZONDERING 
VOOR BIJNA ALLES

Anne 
 Stevers

EET INTERESSANT VOEDSEL 
(SALADE/SPRINGROLLS/SOEP-
JES) UIT 1000 VERSCHILLEN-
DE BAKJES OM DE DAG TE 

OVERLEVEN.

HAALT HET BINNESTE 
UIT STOKBROOD EN 

GOOIT DIT WEG

HEEFT OP VERJAARDAG MENU 

‘LUILEKKERLAND’ EN EET 

DAN TORTILLA’S, TOMPOUZEN 

EN OPGEBAKKEN AARDAPPELS 

TEGELIJK.

Anne-Lara 
van den 
Berg

EET EXTRA ZOUTE 

PATAT MET SOFTIJS

Armaghan 
Efat

= DOL OP BANAAN 

MET PINDAKAAS

Ayla van 
der Pasch

EET PANNEKOEK 
MET FRIKANDEL 

SPECIAAL

Bart van 
Bok

Baeta 
Schrier

GUILTY PLEASURE: 
PESTO

Bo Verel

RENT NAAR BED EN SPRING 
HET LAATSTE STUKJE OM 
MONSTERS TE ONTLOPEN 
VOOR HET SLAPEN.



DRINKT KOUDE CHOCOMEL 
BIJ DE BORREL EN EET OP 
WINTERSPORT 24/7 ROOM-

KAAS MET WALNOTEN.

Brenda  
Renes

EET TACO’S/BURRITO’S BIJ 

GEBREK AAN GUACAMOLE 

MET MAYO EN CURRY.

Bodine  
Romijn

EET ALLE VLEES- 
WAREN OP BROOD 
MET APPELSTROOP

Cecile 
Jeurissen

NEURIET WANNEER ZE IETS ÉCHT HEEL 
LEKKER VINDT.

Charlene 
Onyema

PROEFT EETLEPELS PESTO 
MET SALINE BIJ TURKSE 

WINKELS MET ULTRA BLIJE 
MEDEWERKERS.

Chiel 
Brouwer

EET BOTERHAM  
MET CHOCOPASTA  

EN KAAS

Chloé van 
der Burg

WORDT GRAAG WAKKER 
GEMAAKT VOOR VERSE 
PANNENKOEKEN MET 
WARME VLOEIBARE  

CHOCOLADE

Chris van 
Vliet

GENIET VAN 120GR BAMBIX 
RIJSTEBLOEM 4MAANDEN, 

50GR STACKER2 CHOCOLADE 
EIWITPOEDER, 10GR PINDA-

KAAS GEMENGD MET  
KOKEND WATER.

Daniel 
Salden

ADVISEERT PEPERMUNT BIJ 
BROODJE SLECHTE ADEM: 

BOLLETJE PINDAKAAS, 
SAMBAL, GEFRITUURDE UI, 

SALAMI EN CURRY.

Daniel 
van der 
Heuvel

HEEFT EEN  
VOORLIEFDE VOOR DE 
ITALIAANSE KEUKEN.

Donna 
van  

Eekelen



MENGT ALTIJD SATÉ 
SAUS MET MAYONAISE 

ALS ZE PATAT EET

Eline 
Hofsink

Elise 
Verhoeven

HEEFT IN VERBAND 
MET HEEL NORMAAL 

ZIJN GEEN GEKKE 
EETGEWOONTE

Else 
Bosman

EET HET TOETJE HET 
LIEFST VOOR HET 

AVONDETEN OP.

Elske 
Wendt

WAARDEERT EEN PANNENKOEK  HAWAII

Esmee  Rouwvoet

IS GEK OP KAAS MET 

DAAR OVERHEEN  

GESMOLTEN KAAS,  

GECOMBINEERD MET  

GERASPTE KAAS.

Eva  
Bassa

= VERSLAAFD 
AAN FRIET

Fenne 
van 
Steen

EET MINSTENS ÉÉN 

KEER IN DE WEEK 

PANNENKOEKEN.

Fleur van 
der Weide

GENIET VAN  
ONTBIJTKOEK MET 

HAGELSLAG.

Floor 
Oomen

EET FILET  

AMERICAN MET 

KAAS OP BROOD

Hanneke 
Vingerling



BOTERHAM MET 

PINDAKAAS EN 

SCHUDDEBUIKJES

Hilje de 
Jong

ZIET IN TAHIN DE HEMEL 
EN COMBINEERT DIT MET 
ALLES (FRUIT, FALAFEL,  

HAVERMOUT, SALADES ETC)

Iliane  
Andringa

Illa Carrion Braakman

IK VIND LIMOEN 
MET ZOUT EROP 

ECHT SUPERLEKKER

Imke van der Valk

VERSLAAFD AAN LIP-

PENBALSEM&VASE-

LINE, KAN LETTER-

LIJK NIET SLAPEN 

ZONDER

IK VIND HET HEEL RUSTGEVEND EN INTE-

RESSANT OM VERSCHILLENDE ETENSWAREN 

ONDERDEELTJE VOOR ONDERDEELTJE TE 

SPLITSEN TIJDENS OF VOOR IK HET EET. ZO 

EET IK BIJVOORBEELD ZALM ALTIJD LAAG-

JE VOOR LAAGJE (HEEL FRUSTREREND ALS 

MENSEN DWARS DOOR DIE LAAGJES HEEN 

SNIJDEN) EN HET VELLETJE RONDOM MAN-

DARIJNEN PARTJES EN DRUIVEN HAAL IK ER 

OOK VAAK AF MET M’N TANDEN. OPRECHT 

RUSTGEVEND!

Inez 
Boeijen


