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Voorwoord Almanakcie 
 

Beste leden, zusterverenigingen, alumni en andere geïnteresseerden, 
 

Met trots presenteren wij jullie de allereerste Almanak van 
studievereniging PAP! In de acht bestaansjaren van studievereniging PAP 

zijn wij gegroeid naar een grote vereniging met elk jaar meer 
enthousiaste leden, een groter aanbod aan excursies, ontspanning en 
vermaak, en dit jaar ook een eerste Almanak in het thema Glitter & 

Glamour! 
 

Dromen wij allemaal niet eens een keer van indrukwekkende opkomsten 
over de rode loper, hordes fans die onze naam juichen en over hekken 
klimmen en fotografen die er alles voor over hebben om ons met hun 

camera te vangen? In deze Almanak wordt de Glitter en Glamour droom 
heel even werkelijkheid: voor de actieve leden dé plek om in de 

schijnwerpers te staan en wellicht een carrièreomslag van Pedagoog naar 
Zanger(es) te maken, en voor de ander een uurtje wegdromen in de vele 

excursies, de uit ons verenigingsblad bekende PAPdokter, en nog veel 
meer schone schijn. 

 
Genoeg gedagdroomd. Wij bedanken alle betrokkenen voor hun inzet en 

wensen jullie veel leesplezier! 
 

Almanakcie 2009-2010, 
 

Roderick Stol 
Suzanne van Eijk 

Sofia Moll 
Marloes Neuteboom 

Femke Everaarts 
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Voorwoord door de voorzitter 
 
Lieve leden, zusterverenigingen, 
alumni en andere 
geïnteresseerden! 
 
Het is een gewone, grauwe, 
regenachtige novemberavond en 
ik zit op mijn zolderkamertje 
achter mijn laptop. Er komt, 
zoals wel vaker op 
vrijdagavonden, niet heel veel 
zinnigs uit mijn handen. Maar 
zo’n gewone avond is het nou 
ook weer niet. Eigenlijk is het 
best een bijzondere avond. Het 
is een heugelijk moment in de 
nog jonge geschiedenis van 
studievereniging PAP: dit jaar 
verschijnt onze eerste echte 
eigen Almanak! Als voorzitter 
van deze vereniging is het mij 
een plicht, maar vooral een eer, 
hiervoor een woordje te 
schrijven. Een goede besteding 
van deze lege avond (die 
overigens goed gevuld zou 
kunnen worden met tal van 
nuttige zaken, maar zoals 
gezegd wil dat meestal niet zo 
lukken op vrijdagavond…). 
Een Almanak met het thema 
“Glitter & Glamour” past wat mij 
betreft uitstekend bij dit mooie 
moment. Het staat symbool 
voor de flair waarmee PAP zich 
in de wereld heeft gezet. Daarop 
kunnen we als vereniging trots 
zijn: de enorme groei die PAP de 
afgelopen jaren doormaakte, de 
inzet van de besturen en de 
betrokkenheid van de leden. 
Hoog tijd dus voor een stralende 
Almanak! En hier  

 
is hij dan, vol wetenswaardighe-
den over onze vereniging, com-
missies, leden en wat al niet 
meer; het spettert van de 
bladzijden. 
Ondertussen spettert ook de 
regen buiten verder, maar wat 
kan mij dat deren? Binnen is het 
warm en kan ik rustig verder 
peinzen over alles wat onder de 
vlag van PAP bereikt is en nog 
bereikt kan gaan worden. 
Hopelijk is deze Almanak het 
begin van een mooie traditie, en 
hopelijk staat onze vereniging 
nog een lang en gelukkig leven 
te wachten, vol mooie, 
spetterende “Glitter & Glamour”-
momenten! 
Ik wil dan ook de 
Almanakcommissie ’09-’10 heel 
hartelijk bedanken voor hun 
initiatief, inspiratie en 
doorzettingsvermogen. Zonder 
hun fantastische inzet was het 
allemaal nooit werkelijkheid 
geworden, en kijk nou eens… 
Besturen is soms hard werken, 
maar de “Glitter & Glamour”-
momenten die ik net al noemde 
zijn er ook, en die zijn dusdanig 
de moeite waard dat al het 
andere erbij in het niet zinkt. Dit 
is er één, dus geniet ervan, 
samen met mij, mijn 
bestuursgenootjes, de leden van 
de Almanakcie, onze andere 
(commissie)leden en alle 
betrokkenen! 
 
Laura Koelmans 
Voorzitter 2009-2010 
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Exclusief glamourous interview 
met Jochem van Gelder 

 
Jochem van Gelder is bekend van onder andere 

Praatjesmakers en andere kinderprogramma’s. Lees hier 
het onthullende, exclusieve interview van onze 

PAPreporter. 
 
1. Het thema van het jaarboek is dit 
jaar: Glitter & Glamour. Wat is uw 
meest glamourous moment?  
Het winnen van de TV-ster voor 
populairste TV-presentator in 2005.  
 
2. Wat is het eerste waar u aan 
denkt bij ‘Glitter & Glamour’?  
Gemma Glitter, een typetje van 
Juliëtte de Wijn, ook bekend als  
Cora van Mora. 
 
3. U staat natuurlijk vaak in de 
schijnwerpers en hiervoor moet u er 
goed gestyled uitzien. Wat is uw 
meest glamourous outfit?  
Een zwartglimmend pak van 
Italiaanse makelij. Met een mooie 
blouse een strakke combinatie. 
 
4. Wat is uw meest leuke ervaring met een andere BN’er?  
Nog niet zolang gelden stond ik met naamgenoot en mede-ambassadeur 
van ENERGY4ALL Jochem Myjer op een vuilniswagen om zo promotie te 
maken voor de stichting. Erg gelachen. 
 
5. Wie is uw meest favoriete BN’er?  
Daar hoef ik niet over na te denken. Linda de Mol. Verreweg de beste 
presentatrice van ons land en daarnaast ook nog eens erg aardig en 
attent. Een bijzondere en bijna zeldzame combi. 
 
6. Heeft u uzelf wel eens betrapt op het zogenaamde ‘Divagedrag’?  
Nee, en mocht ik dat hebben dan is er altijd nog het thuisfront om me 
met beide benen op de grond te houden. 
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7. Vindt u dat u zelf een luxe leven leidt vol met Glitter & Glamour?  
Ik leid zeker een luxe leven, maar ook zonder Glitter en Glamour. De 
luxe zit ‘m wat mij betreft in het feit dat ik een lekker gezin heb waar 
alles goed draait en we veel plezier hebben samen. 
 
8. U heeft in verschillende kinderprogramma’s gewerkt, waaronder 
Willem Wever, en natuurlijk Praatjesmakers. Wat is er zo leuk aan het 
werken met kinderen?  
Een cliché antwoord maar wel waar: Kinderen zijn eerlijk en spontaan. 
Ze hebben geen dubbele agenda, maar zeggen wat ze denken of vinden. 
Daar kan menig volwassene nog wat van leren.  
 
9. Wat heeft ervoor gezorgd dat u kinderprogramma’s bent gaan 
presenteren?  
Meester Cor van Geffen van de 
derde klas. Hij heeft me laten 
zien dat onderwijzer een 
machtig beroep is. Uiteindelijk 
werd het presentator van, in 
eerste instantie, 
kinderprogramma’s en da’s 
bijna hetzelfde. 
  
10. U staat er om bekend erg 
goed om te kunnen gaan met 
kinderen, onze studenten gaan 
natuurlijk allemaal een 
toekomst in de pedagogiek tegemoet, wat wilt u aan onze studenten 
meegeven?  
Neem ze serieus dan heb je geen kind aan ze! 
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September 2009 
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Ladies Night 
09 september 2009 

door: Suzanne Buyvoets 
 
Toen we de bioscoop ingingen 
was de loting voor de cadeautjes 
al begonnen. Helaas hadden we 
niks gewonnen. Daarna begon 
de film ‘The Rebound’. Het was 
echt een hele leuke en 
romantische film met veel 
humor. Toen de film afgelopen 
was, ben ik weer terug naar huis 
gegaan. Het was een heel 
geslaagde avond en zeker voor 
herhaling vatbaar. Ik ben blij 
dat ik ben meegegaan! Dus 
eerstejaarsstudenten: meld je 
aan! 
 

The Rebound 
Wanneer Sandy erachter komt 
dat haar man vreemdgaat, pakt 
ze haar spullen en verhuist ze 
met haar kinderen naar New 
York. Hier ontmoet ze de veel 
jongere Aram wiens pasgesloten 
huwelijk met een Française een 
leugen blijkt te zijn voor een 

verblijfsvergunning. Verbonden 
in het verdriet om hun relaties 
vinden ze in elkaar een prettige 
gesprekspartner. Wanneer 
Sandy een baan aangeboden 
krijgt, vraagt ze Aram op haar 
kinderen te passen, waardoor de 
twee steeds dichter tot elkaar 
komen. Ondanks dat er genoeg 
redenen 
zijn om 
het niet te 
doen, lijkt 
een relatie 
tussen 
Sandy en 
Aram de 
ideale 
oplossing. 
De vraag 
is echter: 
zijn ze 
elkaars 
'rebound' of is het echte liefde? 
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Glamourous PAPuitspraak: 

Jolien staat op de boot naar 
Texel. “Hey, gaat de boot nou 

omhoog? Oh nee, de brug gaat 

naar beneden!” 

 

Exclusief eerstejaarsweekend 

11 – 13 september 2009 
door: Jorien Galesloot, Tara van Keulen, Carlijn Polders, Nadia Schepper, 

Eveline Schoevers en Jolien Spoler 
 

Het begin van het 
eerstejaarsweekend 
Het was eindelijk zover! Het 
Eerstejaarsweekend was 
aangebroken! We verzamelden 
vrijdag 11 september 2009 om 
13.30 uur op het Centraal 
station in Utrecht. Na een lange 
treinreis naar Den Helder, 
werden we in Den Helder 
opgehaald door een bus. Met de 
bus zijn we op de boot gegaan 
naar Texel! Het was heerlijk om 
buiten op de boot te staan en 
van het uitzicht te genieten, 
maar wel erg koud! Eenmaal 
aangekomen bij het 
scoutinggebouw van Texel 
mochten we heel kort even naar 
de wc toe en onze spullen in een 
kamertje neerzetten. Daarna 
moesten we weer naar buiten en 
begon het eerste spel van het 

weekend. We werden verdeeld 
in drie groepen en kregen een 
opdrachtenformulier en een 
lucifersdoosje. Het spel bestond 
uit drie onderdelen: een fotospel 
waarbij we de plek van de foto’s 
moesten vinden en fotograferen, 
verschillende opdrachten en het 

ruilspel. Voor het hele spel 
hadden we 3 uur de tijd. De 
eerste opdrachten, het vinden 
van een  tuinkabouter en een 
man met een rood shirt, hadden 
we binnen een paar minuten al 
volbracht. Het ruilen van het 
luciferdoosje begon ook goed. 
We kregen het verplichte rode 
a4-tje, een bloempot en een 
wijnhouder.  
Na een korte drinkpauze 
kwamen we bij het centrum van 
Den Burg. Daar ruilden we de 
bloempot in voor een koekblik 

en het koekblik weer voor een 
schaal. Tussendoor deden we 
nog wat opdrachten en gingen 
we op de foto op de plekken van 
het fotospel. De wijnhouder 
ruilden we in bij een leuke bar, 
waar we gelijk werden 
uitgenodigd voor die avond. We 
ruilden verder en kregen een 
dienblad, een kapstok en een 
opblaaszitzak. De andere 
groepjes zagen we ook  
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Glamourous PAPuitspraak: 

Femke loopt het gebouw bij 
Ecomare binnen. Terwijl ze langs 
een opgezette wolharige 
neushoorn loopt, roept ze 
opeens: “Hey, dat is een grote 

zeehond!” 
 

 
langskomen met de raarste 
spullen. Na een stop bij de 
snackbar gingen we nog even 
door. Bij de intertoys kregen we, 
inruil voor echte Puma slippers, 
oranje cowboyhoeden, schmink 
en een intertoys shirt.  
 
Tussendoor hebben we ook nog 
de Texelse gastvrijheid getest 
door een potje tafelvoetbal te 
spelen bij een aantal jongens 
thuis. Ondertussen was het 
alweer 21.00 uur en mochten 
we het gebouw in. Na het 
opmaken van de bedden en een 
aantal kennismakingsspellen 
werd er nog gezellig nagepraat 
over de eerste dag. Een aantal 
ging nog de bar van Den Burg 
in, maar rond 01.30 uur was 
iedereen weer braaf in de 
slaapkamers te vinden. 
 
 

Een dagje Ecomare 
De tweede dag moesten we veel 
te vroeg opstaan. We werden 
om 7.30 uur uit bed gezongen 
door een al te vrolijke Brenda, 
terwijl we pas rond tien uur aan 
het programma begonnen. Na 
een lekker ontbijt en een warme 

douche stond een veld vol met 
spelletjes op ons te wachten.  

 
Niet iedereen had zo veel zin om 
met een spijker aan hun kont en 
een gezicht vol meel een 
aardappel het veld over te 
slaan, maar tijdens het spel 
begonnen we de lol er wel van 
in te zien. Het waren 
voornamelijk oud Hollandse 
spelletjes zoals spijkerpoepen en 
koekhappen. Na de spelletjes 
was het tijd om naar Ecomare te 
gaan. Dit is een centrum waar 
aangestrande zeehondjes 
terecht komen. De zeehondjes 
waren natuurlijk erg schattig en 
poseerden zelfs voor onze 
camera’s. Na de zeehondjes was  

 
het tijd om onze schoenen op 
het strand uit te schoppen. We 
hebben allemaal van de zon, de 
zee en het strand genoten en 
tegen de tijd dat het kouder 
begon te worden, gingen we 
weer op weg naar huis waar 
dikke stapels pannenkoeken op 
ons lagen te wachten.  
In de avond moesten we 
allemaal in groepjes een stukje 
voor de bonte avond 
voorbereiden. We moesten de 
spullen die we de avond er voor 
verzameld hadden, gebruiken bij 
het maken van een toneelstukje,  
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Glamourous PAPuitspraak: 

Latifa tijdens het 
eerstejaarsweekend: “Straks 

drinken we op het gebouw een 

drankje.” 
Brenda: “Jij wel, wij ín het 

gebouw.” 

Glamourous PAPuitspraak: 

Brenda heeft het hoog in haar bol tijdens het eerstejaarsweekend . “Ik ga 

de boot naar Den Helder trekken.” 
Roderick: “Ja, jij kan wel goed trekken. Hoeveel kilo zou dat zijn?” 
Brenda: “Kilo?! Ik let altijd op de centimeters.” 

 
dansje etc. Iedereen had wel 
wat leuks in elkaar gezet. Er 
was een dansje, een 
toneelstukje en een echte vrouw 
zoekt boer quiz. Aan het eind 
van de avond werd het beste 
stukje beloond met een zak 
stroopwafels (Nederlandser kan 
toch niet?!?). Het bestuur begon 
daarna het nummer ‘Het is een 
nacht’ te zingen en de rest van 
de avond ging over in een 
karaoke spektakel. Toen de 
wijnflessen leeg waren, zocht 
iedereen zijn bed op en vielen in 
een diepe, diepe slaap.  
 

En alweer terug naar 
huis… 
’s Morgens opstaan ging de 
laatste dag met moeite. Na het 
eten zijn we spelletjes gaan 
doen. Voor het eerste spelletje 
werd de groep in vier groepen 
verdeeld en moesten we zo veel 
mogelijk liedjes opschrijven die 
over liefde gingen en die we 
vervolgens ook nog zingen 
konden. Daarna ging één van de 
leidsters in het midden staan en 
wees dan een groepje aan en 
die moest dan beginnen met 
zingen. Degene die het eerste 
geen liedje meer kon zingen of 
een liedje zong die al was 
geweest, was af. Dat was erg 
lachwekkend. Op een gegeven  

 
moment zijn we met z’n allen 
naar binnen gerend omdat het 
begon te regenen. Binnen 
hebben we nog twee spellen 
gedaan, waarbij bleek dat er 
mensen in het PAPbestuur zitten 
die over speciale gave/krachten 
bezitten. Na de spellen zijn we 

opgehaald met een bus, die 
naar de boot is gereden. Tijdens 
de ‘boottocht’ van een kwartier 
kon je in de bus blijven zitten of 
even rond lopen op de boot. In 
tegenstelling tot de heenreis 
bleven er een stuk meer mensen 
in de bus, want een 
PAPweekend is leuk maar wel 
vermoeiend. Vanuit Den Helder 
ging iedereen een andere kant 
op, de meeste gingen naar 
Utrecht maar sommigen gingen 
voor dat het weekend afgelopen 
was nog langs paps en mams 
buiten Utrecht. Het was een erg 
leuk en vooral gezellig weekend! 
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De Algemene Leden Vergadering 

16 september 2009 
door: Jorinde Pasman (oud bestuurslid) 

 
Het was dan eindelijk zover, 
woensdag 16 september 2009, 
de Algemene Leden 
Vergadering! Één waar al lang 
naar uit werd gekeken door 
menig PAPlid.  De ALV stond 
deze keer in het teken van de 
grote wisseltruc. Het was voor 
het 7e  bestuur tijd om afscheid 
te nemen van al het geregel, 
gestress, en een jaar vol plezier. 
En het moment voor het 
kandidaatsbestuur om hun echte 
officiële benoeming te 
ontvangen en aan te treden als 
8ste bestuur. Uiteraard ontving 
het 8ste ook de sleutels van de 
PAPkamer en een mooie mok 
inclusief naam en logo.  
Het begin van de ALV was nog 
in handen van het 7e bestuur, 
het eindverslag werd 
doorgenomen en goedgekeurd. 
Na de pauze was het 8e bestuur 
in control, hun nieuwe plannen 
werden verteld en aan het einde 
van de avond goedgekeurd. De 
net verse secretaris mocht zijn 
handjes meteen uit de mouwen 
steken en ook de voorzitter was 
meteen aan het woord. Tot onze 

grote vreugde waren er dit jaar 
ook leden aan tafel geschoven. 
Altijd leuk om niet alleen oud-
bestuursleden aan de tafel te 
zien zitten. Toen onze maagjes 
begonnen te knorren was de 
ALV gelukkig bijna afgelopen. 
Zeven blije gezichten erbij en 
vijf met een glimlach van “het-
is-nu-toch-echt-voorbij”. Vooral 
toen Daniëlle begon met een 
woordje van dank, moest ik een 
paar keer goed slikken. Het is 
heerlijk om van al de 
verantwoordelijkheden af te 
zijn, maar stiekem mis ik het 
PAPbestuur toch wel heel erg!!  
 

Een ALV, maak het 
mee! 
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De constitutieborrel 
22 september 2009 

door: Lena Klein, Suzan Maton en Thai Nguyen 
 
Ja, wat is dat nou eigenlijk? Dat 
wisten wij ook niet toen we daar 
heen gingen. Wij in onze 
dagelijkse kleding vielen een 
beetje buiten de boot. De meest 
gangbare kledij van de avond 
was een driedelig kostuum, 
inclusief (zeer heilige) medaille 
die absoluut niet aangeraakt 
mocht worden en mocht niet 
buiten de ruimte gedragen 
worden. Zo kwamen wij tot de 
conclusie dat het geen PAPleden 
waren die daar stonden, maar 
besturen van andere studie- en 
studentenverenigingen. Wij 
waren de enige 
eerstejaarsleden, maar later op 
de avond kwamen er nog andere 
PAPleden.  
 
Wat ook niet helemaal duidelijk 
was, was dat het een borrel was 
om het nieuwe bestuur te 
feliciteren. Daaronder 
verstonden wij: gewoon 
spontaan op het bestuur af 
stappen en ze feliciteren. Dit 
was niet het geval. Het bestuur 
stond op een rijtje in de ruimte 

en je moest je inschrijven om ze 
te mogen feliciteren. Het is 
traditie om het nieuwe bestuur 
een cadeau te geven. Hierbij 
gaat het niet om grote cadeaus, 
maar simpele cadeaus, als 
bijvoorbeeld een pak Brintapap. 
Dat werd natuurlijk 
gepresenteerd als het mooiste 
cadeau van de avond. De echt 
officiële besturen probeerden 
het bestuur zwart te maken. 
Toen ze klaar waren met het 
zwart maken gingen ze over op 
het stelen van de cadeautjes. 
Dat leek voor ons stom, maar 
als het lukte, moest het 
PAPbestuur ze uitnodigen voor 
een borrel om het cadeau terug 
te krijgen. Er zat dus toch wel 
een leuk idee achter.  
 
Het PAPbestuur had als 
voorbereiding bewaking mee-
genomen. Ze stonden bij het 
bestuur, de deur en de ramen. 
Er was geen doorkomen aan. 
Toch werd het geprobeerd: het 
begon subtiel, want iemand 
probeerde een cadeautje te 
pakken, maar hij werd net zo 
hard weer teruggezet door een 
bewaker van twee bij twee 
meter. Later ging het over in 
ruigere acties. Mensen gingen 
samenwerken en plannen 
bedenken. Cadeautjes werden 
overgegooid en door het raam 
naar buiten gegooid. We hadden 
het er al over dat het natuurlijk  
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een keer fout moest gaan. 
Mensen zaten in het raamkozijn, 
en ik, Lena, zei voor de grap: 
‘Straks valt er iemand uit het 
raam’. Helaas werd dat deels 
werkelijkheid. De laatste actie 
was massaal en een stuk of 
vijftien man stormden op het 
bestuur af. Één jongen werd 
met zijn hoofd door het raam 
geduwd en het glas brak. 
Gelukkig viel hij er niet 
doorheen, maar hij had wel een 
gat in zijn hoofd. Al met al viel 
het mee, zei hij: ‘Het gaat wel, 
maar ik wil niet dat er bloed op  
 
 
 

 
mijn pak komt’. De rest van zijn 
bestuur liep achter hem aan, 
maar eerst gingen de medailles 
af, tradities zijn nou eenmaal 
tradities. Er ontstond onrust en 
iedereen werd vriendelijk 
verzocht om de borrel te 
verlaten. Het zou nog een lange 
avond worden voor het 
PAPbestuur. Ondanks dat 
hebben wij een leuke avond 
gehad. Het is leuk om eens zo’n 
borrel bij te wonen, dus voor 
alle PAPleden: kom allemaal 
naar de constitutieborrel van 
volgend jaar. 

 
 

Glamourous PAPuitspraak: 

Latifa: “Ik hoor nooit een PAPuitspraak” 
Laura: “Als je naast Henrieke zit krijg je de helft al te pakken!” 
Henrieke vervolgens: “Huh? Wat is er met mijn PAPuitspraak?” 
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Excursie Berg en Boschschool 
24 september 2009 
door: Merel de Bondt 

 
Donderdag 24 september 2009 
ben ik samen met 12 andere 
studenten naar Bilthoven 
gegaan voor een excursie bij de 
Berg en Boschschool. Na een 
kleine natuurwandeling kwamen 
we aan bij de school en werden 
we vriendelijk ontvangen door 
Mieke Montanus. Zij heeft 
samen met haar collega uitleg 
gegeven over de school, het 
beleid, de kinderen, de 
geschiedenis en de docenten. 
We begonnen met een 
introductiefilm over de school. 
Daarin kwamen alle punten over 
het beleid van de school aanbod 
en kregen we in 20 minuten een 
duidelijk beeld van de school. 
De Berg en Boschschool is een 
cluster 4 school met 
voornamelijk autistische 
kinderen met een normale 
intelligentie. Het doel van de 
school is om alle kinderen die er 
zitten klaar te maken voor een 
zelfstandig leven in de 
maatschappij. De lessen bestaan 
uit de basisvaardigheden zoals 
lezen, schrijven en rekenen. 
Maar de kinderen krijgen ook 
kookles, gaan tuinieren, moeten 
helpen met de absenties 
bijhouden en de koffie 
rondbrengen.  Hierdoor leren de 
kinderen wat ze allemaal 
kunnen. Dit is erg belangrijk 
voor ze om te ontdekken, want 
sommige kinderen hebben een 
zeer slecht zelfbeeld. Maar er 

zijn ook kinderen die zichzelf 
overschatten en die moeten 
leren met hun beperkingen om 
te gaan. 
Na de film kregen we nog meer 
over de school uitgelegd aan de 
hand van een aantal punten. 
Daarna konden we vragen 

stellen en kregen we een 
rondleiding door de school. Het 
was leuk om te zien dat het een 
gewone school was. Er hingen 
tekeningen, oudere leerlingen 
hielpen jongere leerlingen, er 
was een mooi speelplein. 
Uiteraard waren er in de klassen 
aanpassingen gedaan en er was 
bijvoorbeeld ook een time-out 
kamertje waar een kind even 
helemaal tot rust kon komen als 
het allemaal niet meer ging. 
 
Al met al hebben we tijdens 
deze ochtend een zeer duidelijk 
beeld gekregen van de school, 
het beleid, de kinderen en de 
docenten. Ik vond het zeer 
geslaagd en het was ontzettend 
leuk om te zien hoe enthousiast 
en bevlogen de mensen waren 
die er werkten. Wie weet een 
hele leuke werkplek voor later. 
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Excursie Almata 

29 september 2009 
door: Debora van der Veen 

 
Het was dinsdag 29 september 
2009: een groep van ongeveer 
veertig studenten bracht een 
bezoek aan JeugdzorgPlus 
instelling Almata. Het begon 
allemaal heel mooi: Na het 
station kwamen ze over een 
prachtig groen terrein wat hier 
en daar al wat herfsttinten 
begon aan te nemen. En een 
prachtige villa maakte dit plaatje 
helemaal af.   
Dan, net het park uit, doemt er 

een groot statig gebouw op. 
Voor alle ramen zit dikke tralies 
en om het gebouw heen staat 
een hoog hek met veel 
prikkeldraad erbovenop. Bij de 
ingang wordt de groep 
studenten verwelkomd door een 
aantal begeleiders die hen 
meenemen naar een gebouwtje 
achter op het terrein. Onderweg 
komt er een groep jongens van 
de instelling langs en aangezien 
het merendeel van de studenten 
vrouwelijk is, klinkt er wat 
gefluit en geroep. Zo vaak zien 
ze immers geen meisjes! 

Het gebouwtje waar de 
studenten naartoe worden 
gebracht is niet met hekken 
omsingeld en er is zelfs een 
rode loper voor hen neergelegd. 
Binnen wacht koffie of thee met 
een koekje, waarna een kort 
welkomstwoord wordt gegeven. 
Dan worden de bezoekers 
verdeeld over vier groepen, elk 
met een eigen begeleider die 
hen in en rond Almata zal gaan 
rondleiden. De vestiging van 
Almata in Den Dolder biedt 
plaats aan ongeveer 120 
jongens in de leeftijd van 12 tot 
18 jaar. Kenmerkend voor de 
jongeren is dat ze vanwege hun 
ernstige probleemgedrag 
tijdelijk niet binnen een 
gezinssituatie of een instelling 
voor reguliere (open) jeugdzorg 
kunnen verblijven. 
In de tuinen van de instelling 
hadden de jongens zelf werk 
verricht. Ze hadden zelf een 
stuk tuin aangelegd, compleet 
met bloembakken, planten, een 
vijver en een bruggetje. In een 
ander deel lagen ook metalen 
frames voor een midgetgolfbaan 
die door de jongens zelf waren 
gelast. Er moest alleen nog 
beton in gestort worden. Achter 
de hekken, in het gebouw met 
de tralies ervoor, waren de 
leslokalen en verblijfsruimten 
van de jongens. Ze konden hier 
opleidingen volgen in 
bijvoorbeeld de metaal of  
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houtindustrie, of een opleiding 
voor heftruckbestuurder, maar 
ook rekenen en taal stonden op 
het programma. Zelfs een 
zwembad, turnlokaal, sportzaal 
en buitensportplaats waren 
aanwezig. 
Voor elke groep van ongeveer 
10 jongens was er in datzelfde 
gebouw een grote verblijfs-
ruimte waarin een woonruimte 
met een zitgedeelte, keuken en 
eetkamer was. Aan deze woon-
ruimte grensden een washok, 
een telefoonhok, een douche, 
een toilet, een afgesloten 
buitenruimte en een gang met 
aan beide zijden de slaapkamers 
van de jongens. Alles begon een 
beetje een huiselijke sfeer te 
krijgen door hier en daar wat 
planten op de grond, spiegels 
aan de wanden en dat soort 
dingetjes, maar de ‘herinrich-
ting’ was nog niet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
voltooid: Het was de bedoeling 
dat er een nog huiselijkere sfeer 
gecreëerd zou worden. Volgend 
jaar zullen ook de hekken met 
prikkeldraad en de tralies 
worden weggehaald. Deze 
verandering was nodig omdat 
dit allemaal nog sporen van de 
justitiële inrichting Den Engh 
waren, terwijl Den Engh nu een 
JeugdzorgPlus instelling is 
geworden met de naam Almata. 
Dit betekent dat de jongens die 
hier zitten geen straf uitzitten, 
maar een vorm van zorg 
ondergaan. Dit kregen de 

studenten te horen in een 
praatje na afloop van de 
rondleiding. Dan verlaten de 
studenten de instelling weer. 
Opnieuw komen ze door dat 
mooie park. Nu waren de 
studenten echter allemaal een 
ervaring rijker en die kan hen 
nooit meer worden afgenomen! 
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Oktober 2009 
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Bowlingavond 
14 oktober 2009 

door: Lianne de Graaf & Kirsten Meijer 
 
Vanaf het verzamelpunt bij het 
(koude!) Oorsprongpark zijn we 
met zijn allen richting hotel 
Midland gelopen, waar wij 
ontvangen werden in een 

rustige, maar gezellige 
bowlingbaan. Na de juiste 
discoschoenen te hebben 
gevonden waren we allemaal 
klaar voor het discobowlen. 
Alleen Eefje kwam er achter dat 
ze twee verschillende schoenen 
aan had!! Er waren twee banen 
geregeld, dus de groep werd 
opgesplitst en kon aan de slag. 
Op de linkerbaan lag het tempo 
al snel erg hoog en werden er 

regelmatig strikes gegooid. De 
rechterbaan had iets minder 
geluk (de meesten dan): de bal 
belandde vaker in de goot dan in 
het midden van de baan! Maar 
ook dat is goed gekomen, 
uiteindelijk heeft iedereen (zelfs 
de aller-slechtste in de groep) 
meer dan 10 punten weten te 
halen. 
Na het bowlen zijn we met een 
aantal deelnemers nog gezellig 
wat gaan drinken in de stad! 
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Meest glamourous commissies van 
PAP 

 
 
 

Financie: 
 
Wij zitten bovenop 
het geld van PAP, 
pas maar op! 
 

 

 

 

 

 

 

Promocie: 
 
De Promocie geeft bekendheid 
aan PAP, kijk maar eens rond 
voor onze posters en ander 
promotiemateriaal!
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Mannencie: 
 

Wij maken het leven 
dragelijker voor de 
Man bij PAP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sponsorcie: 
 
De Sponsor-
commissie.  
Giro 7916137 
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    Tripcie 2010 
 

Annette, Britta 

Fardau, Veronique 

Susanne, Madelon 

Nederland ff zat? De 

Tripcie zoekt een stad! 

 

Tripcie:  
 
We organiseren ieder jaar een studiereis die 
plaatsvindt in april. Steeds kiezen we een ander 
land, zoals Kopenhagen, Dublin en 
Belgrado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LSPODcie: 
 
Samenwerken met 7 
andere 
studieverenigingen uit 
Nederland om samen 
de leukste dag voor 
pedagogiek studenten 
te organiseren! 
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Docent van           
                            het Jaarcie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DvhJcie: 
 
  "Moge de beste           winnen" 
 
 
 
 
 
 
 

Studiecie: 
 
Voor alle studievragen van 
studenten en aankomende 
studenten    
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Goededoelencie: 
 
Organiseert de 
leukste dingen die 
bedoeld zijn voor 
het goede doel! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Foto/Filmcie: 
 
 
Geeft een 
beeld van 
de leuke 
activi-
teiten van 
PAP 
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Webcie: 
 
Houdt de 
PAP-website 
altijd up-to-
date 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dagjes: 
 
Op stap met PAP! 



                                         Almanak nr. 1                                       

 26 

 

Feestcie: 
 
 
 

VOOR DE 
SWINGENDE 
KANT VAN 

PAP 
 

Er is altijd tijd 
voor een 

Fees(t)cie! 
 
 
 
 

 
 
 

PAPerascie: 
 
Wij houden je op de 
hoogte van alle ‘ins 
and outs’ van onze 
(studie)vereniging 
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Uitjes: 
Ontspannen met PAP 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Excurcie: 
 

Ga met ons mee, neem 
een kijkje in je  
toekomstige  
beroepsveld  
en ontdek wat  
jij later wilt  
gaan  
doen 
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De Leescie organiseert 
enkele keren per jaar een 
lezing over een actueel 
onderwerp 
 
 

 
 
 

EJWcie: 
 
Voor een gezellig begin van je studietijd 
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November 2009 
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De Dom beklimmen 
11 november 2009 
door: Jorinde Pasman 

 
Woensdag 11 november 2009 
vond er een activiteit plaats 
waar je gewoon bij had moeten 
zijn! De Dom beklimmen, over 
jouw stadsie uitkijken na een 
stuk of 465 traptreden!  
Onder toeziend oog van een gids 
begon de tocht in het 
bijgebouwtje naast de Dom. Na 
een paar minuten kwamen we in 
de Michaëlskapel terecht (ligt op 
11 meter hoogte), waar je zelfs 
kan trouwen. De moeite waard 
laten we zeggen! Zo’n 100 
traptreden verder (die onder luid 
gepuf en gesteun werden 
volbracht) bereikten we een 
ruimte waar we uitleg kregen 
over het ontstaan van de Dom. 
Wist je dat… de Dom de hoogste 
kerktoren van Nederland is? 
Nee, bij dezen! 
Wist je dat… er elk kwartier een 
melodie wordt gespeeld?  
Met licht bezwete hoofden 
kwamen we na weer een aantal 
treden bij de klokken. Echt 
joekels van een klokken hangen 
daar.. de grootste was Maria! Je 
voelt je stiekem wel erg klein als 
je ernaast staat!  
De klokken hangen aan stevige 
constructies maar ik kon zweren 
de balken onder onze voeten te 
horen kraken. Door de kiertjes 
kon je al naar beneden turen, 
dat was toch best hoog! Na nog 

een paar 
honderd 
treden 
(het 
tempo 
lag al 
lager) 
waren 
we bij 
de één 
na 
laatste 
stop aangekomen. Met uiteraard 
prachtig uitzicht over Utrecht!!! 
Maar we waren er nog niet.. ja 
inderdaad nog steeds niet! Na 
het beklimmen van een 
supersteile wenteltrap hadden 
we dan ein-de-lijk officieel de 
top van de Dom bereikt!! Hiep 
hiep hoera!  Na de nodige 
zoektochten naar onze eigen 
huisjes, het station en de Uithof,  
kwamen we zelfs op 1 dak tegen    
”trouwen?”. Hoe mooi wil je het 
hebben?! De treden naar 
beneden gingen voor mijn 
gevoel onder het gejoel van “9 
letters 2 woorden; duurt lang” 
wel wat sneller dan de heenweg.   
Hartstikke leuk om je stad eens 
uit een ander perspectief te 
zien.  Ik bedenk me nu net dat 
we niet eens HET lied hebben 
gezongen. Als ik boven op de 
Dom sta kijk ik even naar 
benee, naar benee!… 
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Reünie etentje EersteJaarsWeekend 
12 november 2009 

door: Annemie Mackus 
 
Na in september een waanzinnig 
leuk weekend te hebben gehad, 
zijn we als EJWcie druk bezig 
geweest met het afhandelen van 

de laatste dingen zoals, 
bonnetjes inplakken, foto’s op 
internet zetten, een groepsfoto 
uitprinten, enzovoorts. Na ook 
dit te hebben afgerond zag het 
er somber uit, zo zonder 
bezigheden van het EJWcie. 
Maar gelukkig was daar nog een 
reünie met de deelnemers van 

het weekend in het vooruitzicht. 
En donderdag 12 november was 

het dan zo ver. Het etentje was 
gepland, de eerstejaars waren 
uitgenodigd en het restaurant 
was gereserveerd. Om zes uur 
in de avond hebben we met z’n 
allen verzameld bij de het 
gezellige café-restaurant 
Stairway to Heaven. Onder het 
genot van een drankje, een 
hapje, muziek en een babbel 
met mensen van het oud-
bestuur, nieuw-bestuur, EJWcie 
en (natuurlijk) eerstejaars, werd 
de avond al snel gevuld. Na ook 
nog genoten te hebben van een 
ijsje, waar niet iedereen 
volwassen mee om kon gaan en 
toch zouden moeten knoeien 
met hun eten (;)), was de avond 
compleet. Als laatste hadden we 
voor iedereen nog een 
groepsfoto, als herinnering aan 
het weekend.. Alsnog, alle 
eerstejaars die mee zijn geweest 
op het 
weekend en 
de reünie: 
Super 
bedankt 
voor het 
leuke 
weekend en 
de leuke 
reünie 
avond!  
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PAP maakt Brussel onveilig! 
20 november 2009 

door: Lena Klein Hofmeijer en Sosha Timmermans 
 
Om 7.50 uur verzamelen op 
Utrecht Centraal. Voor 
sommigen betekende dit om 
05.30 uur opstaan, omdat ze 
bijvoorbeeld uit Almere moesten 
komen, maar je moet er wat 
voor over 
hebben om 
met je 
liefhebbende 
studiegenoten 
een dagje naar 
Brussel te 
gaan! 
Het dagje 
Brussel was 
georganiseerd 
door de 

Dagjescommissie en van de 
commissie waren Wietske en 
Eveline mee. Ze hadden het 
uitstekend geregeld.  
Als eerst pakten we de trein 
naar Rotterdam. De mensen die 
in Utrecht verzamelden waren 
allemaal vroeg, waardoor een 
trein eerder gepakt kon worden. 
In Rotterdam zijn er nog een 
aantal dames bijgevoegd. Om 
9.00 uur vertrokken we met de 
trein naar Brussel! Een trein vol 
groepjes vriendinnen, gezinnen 
en stelletjes met uitgeprinte 
tickets. Kwamen wij aan als 
jonge meiden met OV.  
Rond 10.30 uur kwamen we aan 
op Brussel Centraal. Een metro-
kaartje kopen; inderdaad, je 
kunt niet pinnen met de mooie 

oranje ING pas terwijl er wel 
een ING bank om de hoek staat! 
Na de metro-kaartjes contant 
betaald te hebben zijn we in de 
metro gestapt naar een 
buitenwijk van Brussel. Daar 

een stukje 
gelopen en 
een opvang-
centrum voor 

minderjarige 
vluchtelingen 

bezocht, … 
Minor. Een 

interessante 
uitleg 

gekregen 
over hoe de 
kinderen daar 

terecht komen, waarom ze daar 
komen en hoe ze hier leven. Na 
de uitleg een rondleiding 
gekregen door het tehuis. Twee 
spelletjes gegeven als cadeautje 
voor beide groepen en toen was 
de ochtend voorbij. Het was 
onderhand een uur of één, tijd 
om met de metro weer terug 
naar het centrum te gaan. 
Aangekomen in het centrum zijn 
we naar de grote markt gelopen. 
De kerstboom stond al! 
Plattegrondjes geregeld en op 
zoek naar manneke pis. Daar 
was het een drukte van 
jewelste, allemaal oud-
studenten die daar eens in het  
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jaar kwamen, om het water/bier 
van manneke pis te drinken. Het 
schijnt dat je dan een jaar lang 
geluk hebt. Ze kwamen naar ons 
toe met de vraag: ‘Where you 
from?’. Toen voelde we ons een 
echte buitenlander! Na manneke 
pis hebben we lekker door de 
winkelstraat geslenterd. Op zoek 
naar iets leuks, maar vooral op 
zoek naar de wafel, met 
chocola! We begonnen met z’n 
allen, maar eindigden in kleine 
groepjes. Om 17.00 uur weer 
verzameld op de grote markt. 
Het was tijd voor de frietjes! Die 
waren lekker, alleen jammer 
genoeg geen echt Vlaamse 
frieten. Rond 18.30 uur ging de 
trein weer terug naar Nederland. 
Van het laatste geld nog lekker 
snoep gekocht om de treinreis 
door te komen. In de trein nog 
lekker gelachen en ook een  

 
beetje ingedut, het was immers 
een hele lange, leuke, gezellige, 
inspannende, interessante, 
snoeperige dag! We hebben het 
leuk gehad, op naar het 
volgende dagje! 
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December 2009 
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Workshop Tekenen is Meer 
15 december 2009 

door: Rozemarijn Lemans 
 
Op 15 december werd er gedu-
rende twee uur de workshop 
‘Tekenen is Meer’ gegeven. 
Twee tekentherapeuten kwamen 
de geïnteresseerden vertellen 
over wat er af te leiden is uit 
tekeningen. We hebben veel 
informatie op gedaan aan de 
hand van opdrachten, 
tekeningen maken en 
tekeningen van kinderen bekij-
ken. 
 
Er werd 
een stapel 
kaartjes 
met een 
tekening 
erop rond 
gegeven. 
Ieder 
mocht een 
kaartje 
eruit halen 
die diegene 
het meeste 
aansprak. 
Vervolgens 
heeft 
iedereen 
kort toegelicht waarom dat 
kaartje de aandacht trok, en 
waarom het bij diegene past. Zo 
viel op dat er verschillende 
kenmerken van een tekening de 
aandacht kunnen trekken: 
bijvoorbeeld veel kleuren, of een 
bepaalde vorm. En er viel op dat 
er heel verschillende redenen 
werden genoemd waarom het 

kaartje bij diegene pasten. De 
ene had er een gevoel bij, de 
andere een herinnering, weer 
een ander een verlangen. Door 
deze opdracht werd direct 
duidelijk dat tekeningen voor 
iedereen heel wat anders 
kunnen betekenen.  
 
Een tekening is een blauwdruk 
van hoe het op dat moment met 
iemand gaat. Voor kinderen is 
tekenen een hele fijne manier 

om iets te 
zeggen. 

Door goed 
te kijken 
wat er 

getekend 
wordt kan 
je heel wat 
te weten 
komen over 

iemand. 
Maar in 
plaats van 
direct te 

gaan 
interpretere
n is het 

goed om de tekenaar vragen te 
stellen over de tekening.  
De ontwikkeling van tekenen is 
besproken, waarbij alle fases 
van 0 tot 16 jaar zijn 
beschreven en gekoppeld aan de 
ontwikkeling. De ontwikkeling 
op allerlei gebieden valt duidelijk 
terug te zien in de manier van 
tekenen. Bijvoorbeeld wanneer  



                                         Almanak nr. 1                                       

 36 

 
de fontanellen dichtgaan, zullen 
de vormen die het kind tekent 
ook sluiten. Door tekentherapie 
kan de ontwikkeling 
gestimuleerd worden. Door 
bepaalde vormen te oefenen kan 
een kind verder komen. Van 
groot belang hierbij is dat hierbij 
aangesloten wordt op de 
ontwikkeling. Er moeten geen 
fases overgeslagen worden waar 
het kind nog niet aan toe is.  
We zijn op een leuke 
interactieve manier in aanraking  
 
 
 
 

 
gekomen met tekentherapie. Ik 
heb door de workshop zelf nog 
meer het belang in kunnen zien 
van het gebruik maken van 
tekeningen. Het is een heel 
belangrijk communicatiemiddel 
voor kinderen: het is een erg 
prettige en veilige manier om 
iets duidelijk te maken. Voor 
betrokkenen van het kind zijn 
tekeningen ontzettend 
belangrijke informatie 
verstrekkers over wat er omgaat 
in het kind. En mij is erg 
duidelijk geworden dat 
tekentherapie een erg goede 
therapievorm is, die meer 
aandacht verdient. 
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Het commissieledenuitje 
18 december 2009 

door: Mirte van der Wel 
 
Het was letterlijk een koude 
winteravond. Utrecht lag bedekt 
onder het sneeuw en het was 
wel héél voorzichtig fietsen. En 
ik kon het weten, want ik begaf 
me op de fiets richting Wietske, 
waar het kerstdiner voor 
commissieleden gehouden werd. 
Totaal verkleumd en koud tot op 
het bot kwam ik daar aan. Dit 
kon echter de pret niet drukken. 
Blij met de warme tomatensoep 
die ik kreeg, ontdooide ik al snel 
en begon ik aan een gezellige 
avond.  
 
Het bestuur had zichzelf (of 
elkaar) op een kerstmuts 
getrakteerd om alvast in 
kerstsferen te komen. Zij 
hadden zich ook uitgesloofd in 
de keuken. De tafel stond vol 
met salades en ook met andere 
lekkernijen. Overal waren 
mensen gezellig aan het kletsen. 
Ik mengde me hier en daar in 
het gesprek. Ik zag oude 
bekenden en nieuwe gezichten. 
De gesprekken varieerden van 

urenlange vertraging bij de NS 
door de sneeuwval (wat ben ik 
blij dat ik in Utrecht woon!!)  tot 
aan of het goed is om een kind 
met autisme te leren oogcontact 
te maken. Wie vindt wat en 
waarom?  
 
Intussen werd er op de tafel 
plaatsgemaakt voor overheer-
lijke toetjes. De tafel bezweek 
bijna onder alle brownies, cakes, 
kerstkransjes en het ijs dat de 
commissieleden zelf meege-
bracht hadden. Het was wel 
duidelijk dat iedereen PAP een 
warm hart toedroeg. Met een 
volle maag –die op ontploffen 
stond- en een tevreden gevoel 
over een gezellige avond keerde 
ik ten slotte huiswaarts. Wat 
een goed begin van de 
kerstvakantie.  
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Wist je dat… 

 
 

>Wist je dat ... bijna 45% van alle PAPleden op een terrasje 
genieten van een zomers drankje, vindt horen bij het ultieme 
zomergevoel? 
  
En dat 34% van alle PAPleden in hun mooiste zomerjurk meer ijsjes 
eten dan verantwoorde maaltijden tijdens dit ultieme zomergevoel? 

>Wist je dat ... 17% van alle PAPleden zijn/haar Valentijn dit jaar 
heeft verrast met een bosje bloemen? 
  
En dat maar liefst 50% op een exclusief uitstapje is geweest? 

 >Wist je dat … bijna 42% van alle PAPleden Oud & Nieuw met hun 
familie hebben gevierd? 
  
En dat maar 6% van de leden bij een exclusief feest aanwezig was? 

>Wist je dat ... bijna 40% van alle PAPleden wel eens achterlijk veel 
geld heeft uitgegeven aan een jurk? 
  
En maar liefst 8% heeft wel eens achterlijk veel geld uitgegeven aan 
een ragfiets voor in Utrecht! 
 

>Wist je dat ... 9% van alle PAPleden bij 'Glitter & Glamour' denkt 
aan Gordon? Ieuwl .. 
  
En dat maar liefst 31% denkt aan een super de luxe leven? 

>Wist je dat … bijna 34% van alle PAPleden een galajurk als vetste 
party outfit heeft? 
 
En dat niemand in een joggingpak of minirok aan zou komen zetten? 
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Na PAP zet je de volgende STAP! 
 
Enkele jaren geleden is er een commissie bij PAP ontstaan, de Alumnicie. 
Met voorzichtige stappen werden de eerste afgestudeerden lid van het 
alumninetwerk, wat stapsgewijs werd opgezet. Want ook na je studie, 
blijft PAP je toch wel bij en wil je ook contact kunnen hebben met oud 
studiegenoten (bijv. uitwisselen vacatures, inhoudelijke kennis e.d.). Dit 
heeft er toe geleid dat we met grote stappen vooruit gingen, en sinds 12 
februari 2010 is er dan officieel een stichting opgericht: de Stichting 
Alumni Pedagogische Wetenschappen! Want, na PAP komt op een 
gegeven moment toch echt de volgende STAP! Gelukkig vindt er nauwe 
samenwerking plaats met PAP, want ook al doe je een volgende STAP, er 
is toch maar een echte PAP! We hopen als STAP veel te kunnen 
betekenen voor de alumni van de Pedagogische Wetenschappen, en alle 
(oud) PAPleden! 
 
 

De Stichting Alumni Pedagogische 
Wetenschappen (STAP) stelt zich voor: 
 
Sanna 

Hoi! Ik ben Sanna van Hoogdalem en ik ben 25 jaar. Ik ben in september 
2008 afgestudeerd in de richting 
gehandicaptenzorg. Vanaf april 2009 ben ik 
werkzaam als psychodiagnostisch medewerker. Dit 
houdt in dat ik veel intelligentie-, persoonlijkheids- 
en neuropsychologische onderzoeken doe. Verder 
doe ik spel- en schoolobservaties. Op de polikliniek 
waar ik werk komen kinderen en jongeren tussen 
de 6 en 23 jaar met hele verschillende 
problematiek. Dit maakt het werk erg leuk en 
interessant! Ik zit sinds ik afgestudeerd ben bij 
STAP en ik houd me vooral bezig met het opzetten 
van de stichting en alles wat daar bij komt kijken. 

Hopelijk kunnen we met de nieuwe stichting nog meer voor de 
alumnileden betekenen! 
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Elske 

Hallo, ik ben Elske de Jong. In september 2008 heb ik mijn bul 
ontvangen voor de Master Orthopedagogiek, richting preventie en 

opvoedingsondersteuning. Tijdens mijn stage 
bij de Jeugdgezondheidszorg (GGD) en het 
schrijven van mijn thesis over overgewicht 
kwam ik erachter dat gezondheidsproblemen 
bij jongeren mij erg aanspreken. Niet veel 
Orthopedagogen kiezen voor deze richting. 
Maar ik denk dat je als pedagoog veel kan 
betekenen in deze problematiek, omdat 
gezondheid grotendeels samenhangt met 
gedrag en voor kinderen is de ouderlijke 
invloed ook heel belangrijk. Sinds oktober 2008 

werk ik als promovendus bij het Onderzoekscentrum Preventie 
Overgewicht Zwolle (OPOZ). Dit centrum is een samenwerking van 
hogeschool Windesheim en de Vrije Universiteit. Ik doe daar onderzoek 
naar overgewicht bij basisschoolkinderen. Het is heel leerzaam en 
interessant om in een team te werken waar iedereen vanuit een heel 
andere vooropleiding en ervaringen onderzoek doet. 
 
 
 
Corine 
Hey! Ik ben Corine Troost en ik ben in juni 2007 afgestudeerd als MOV-
er. Hierna heb ik nog de Master Criminologie gedaan. Sinds maart 2009 
heb ik een baan bij de politie als tactisch analist. 
Hier houd ik mij onder andere bezig met 
gebiedsscans en de inventarisatie van de 
jeugdgroepen in de regio. Bij PAP heb ik me de 
afgelopen jaren fanatiek ingezet voor verschillende 
commissies (Kamp, LSPOD, FeBo) en ik was 
Coördinator Ontspanning in het bestuur ’05-’06. 
Dit is mijn derde jaar alweer in de Alumnicie/STAP 
en ik verwacht dat we weer een mooi jaar 
tegemoet gaan, want er staan een aantal mooie 
dingen op stapel: we gaan een stichting oprichten, krijgen een eigen logo 
en een nieuwe website! Allemaal mooie dingen, dus we houden jullie op 
de hoogte! 
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Caroline 
Hallo! Ik ben Caroline van Oost. In september 2008 heb ik mijn diploma 

voor de Master Orthopedagogiek mogen 
ontvangen van de Universiteit Utrecht. Tijdens 
mijn studie ben ik actief geweest bij 
studievereniging PAP. In het jaar 2005 –2006 
ben ik een jaar bestuurslid geweest. Dat was 
erg leuk en leerzaam! Na mijn afstuderen ben 
ik verschillende werkzaamheden gaan doen bij 
een orthopedagogisch behandelcentrum waar 
ik ook stage heb gelopen. Momenteel heb ik 
daar een vaste baan als Orthopedagoog en 
ben ik betrokken bij de behandeling en 

begeleiding van jongeren met een licht verstandelijke beperking en 
gedragsproblemen, zowel residentieel als ambulant. Naast mijn werk 
vind ik het erg leuk om samen met de andere leden van STAP bezig te 
zijn met de professionalisering van STAP, zoals o.a. het opzetten van de 
stichting, ontwikkelen van een huisstijl en uitbreiding van het 
alumninetwerk om de uitwisseling tussen afgestudeerden te bevorderen!  
 
 
 
 
Iris 

Hallo! Ik ben Iris en sinds september 2009 ben ik lid van de 
alumnicommissie! Na het afronden van mijn Master Orthopedagogiek, 
waarbij ik de afstudeerrichting leerlingenzorg heb 
gedaan, ben ik als onderzoeksassistent voor Paul 
Leseman gaan werken. Dat was een zeer leerzame 
en interessante periode! Momenteel werk ik als 
onderzoeksassistent aan het Freudenthal Instituut 
en de universiteit. Daarbij verricht ik 
werkzaamheden als veldwerkmanager en 
ondersteunende werkzaamheden zoals het werven 
van scholen voor deelname aan onderzoek. Graag 
zou ik me als assistent in opleiding verder willen 
ontwikkelen als onderzoeker. Ik ben lid geworden 
van de alumnicommissie, omdat het mij zeer 
nuttig lijkt om het contact tussen afgestudeerden te bevorderen! 
Daarnaast is het natuurlijk erg gezellig! 
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Nienke 

Hoi! Ik ben Nienke en in 2008 afgestudeerd als Orthopedagoog 
(werkveld Jeugdzorg). Sinds die tijd zit ik in de alumnicommissie, nu 

STAP genaamd. Ik ben lid geworden van de 
alumnicommissie, omdat ik het belangrijk vind om 
na mijn studie ook in contact te blijven met andere 
Orthopedagogen. Ik vind het altijd erg leuk en 
interessant om te horen hoe het met andere net 
afgestudeerde Orthopedagogen gaat. Ik ben na 
mijn studie begonnen als Orthopedagoog bij een 
vrijgevestigde praktijk in Almere. Daar gaf ik 
kinderen en hun ouders met gedragsstoornissen 
(gezins)begeleiding, speltherapie en SOVA-
trainingen. Ook deed ik daar soms 
intelligentieonderzoeken en observaties. Hoewel ik 

daar een heleboel geleerd heb, ben ik sinds kort van baan veranderd. Nu 
werk ik bij een speciale basisschool als Orthopedagoog. Mijn 
belangrijkste taken zijn daar onderzoek en advisering van de 
leerkrachten. Een erg leuke en nieuwe uitdaging. Ik hoop je snel te zien 
bij een van onze activiteiten. Ook als je ideeën hebt voor een activiteit 
zou ik het leuk vinden om wat van je te horen! 
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     Januari 2010 
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Zumbaworkshop/PR-Avond 
6 januari 2010 

door: Thai Nguyen 
 
Om de studievereniging PAP dit 
jaar te promoten, is er gekozen 
voor een Zumbaworkshop. 
Mensen die nog geen lid zijn, 
kunnen zich hier uiteraard 
inschrijven. Voor de mensen die 
al wel lid zijn is dit een mooie 
gelegenheid om lekker te 
bewegen.  
Als sportfanaat heb ik dan 
besloten om mijn eerste Zumba 
les te volgen. Ik weet dan niet 
zo goed wat ik moet 
verwachten. Geruchten gingen 
dat het wel redelijk pittig is en 
dat er soort van bewegingen in 
zitten die je in een Beyonce 
videoclip ziet. Tijd om het zelf 
mee te maken dan maar. 
Eenmaal in het Ruppert 
aangekomen hoefde ik alleen 
maar het geluid te volgen van 
de soundblaster die was 
opgesteld in de hal. Wanneer ik 
me dan mentaal sta voor te 
bereiden, laten Henrieke en 
Latifa YouTube-filmpjes zien van 
wat we ongeveer deze avond 
kunnen verwachten: Snelle 
passen en heup bewegingen 
zoals Shakira dat doet. Niet echt 
fijn als je er bij denkt dat je dat 
straks ook gaat doen. Gelukkig 
heeft Latifa ons redelijk 
gespaard, door rustig te 
beginnen met wat simpele 
passen. Ook voor de mensen die 
wat minder gevoel voor ritme 
hebben, is het redelijk te 

volgen. Dat is totdat de woorden 
“schudden met je billen” komen. 
Holle rug, kont naar achteren, 
snelheidsmode “trilbil” en dat 
afwisselen met de “smack that” 
beweging. (op het laatste: 
Respect voor Roderick die van te 
voren de beweging heeft 
ingestudeerd). 
Gelukkig is er een pauze 
ingepland. Een mooie 
gelegenheid om je kuiten tot 
rust te laten komen, hapje vers 
fruit en water. Dit is zeker nodig 
omdat we er weer tegen aan 
moeten met Henrieke in de 
tweede ronde. Deze bestond uit 
een andere dansstijl in Zumba. 
Helaas kwam “schudden met je 
billen” hier ook weer in voor. 
Toen het eenmaal afgelopen 
was, konden we er met z’n alle 
even om de genante foto’s 
lachen die zijn genomen. Deze 
zijn te bewonderen op de 
PAPwebsite! Hoewel mijn bil 
schudden niet helemaal mijn 
ding is, was het wel een 
geslaagd en gezellig avondje 
Zumba. 
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Excursie naar Bartiméus 
13 januari 2010 

door: Sofia Holtman 
 
Bartiméus, een hele belevenis! 
In een middag hebben we veel 
gezien, niet gezien, gevoeld, 
gehoord en (als ik de koffie, 
thee en koekjes meereken) 
geproefd. We kregen onder 
andere een presentatie over wat 
blindheid en slechtziendheid nou 
eigenlijk is. Best interessant om 
te weten hoeveel, of hoe weinig 
eigenlijk, iemand ziet met 
bijvoorbeeld een tunnelvisie of 
iemand die een deel van zijn 
gezichtsveld mist. Ook maakten 
we kennis met Willem, die zelf 
ook slechtziend is en daarom 
ook een taststok en een 
blindengeleidehond bij zich had. 
Na de presentatie werden we in 
drie groepen verdeeld. De ene 

groep 
begon in 

de 
donkere 
beleving
sruimte, 

om eens 
te 

ervaren 
hoe het 

is om helemaal niets te zien. Dat 
was nog best eng! Met z’n 
achten, allemaal met een eigen 
taststok, gingen we een 
ontzettend donkere ruimte in. 
Daar moesten we gaan voelen, 
ruiken en luisteren om een beeld 
te krijgen van hoe de ruimte er 

uit zag. Wat we al wel wisten 
was dat er een brievenbus stond 
waar we een brief moesten 
posten. Dat zorgde voor een 
hoop geluid, vooral stemgeluid. 
‘Wacht, ik voel iets, volgens mij 
is het een fiets..’, ‘Ja, ik heb de 
brievenbus gevonden!’, ‘Waar?’, 
‘Hier!’, ‘Ja, waar is hier?’. Naast 
stemgeluid hoorden een paar 
van ons een soort gegrom, wat 
de wind bleek te zijn. Na een 
tijdje werden we teruggeroepen 
en gingen we door naar het 
volgende onderdeel, waar we 
met ons groepje moesten 
proberen een plattegrond te 
tekenen van de ruimte. Daar 
hadden we alleen niet helemaal 
dezelfde ideeën over… 
Voor het derde en laatste 
onderdeel gingen we naar een 
andere kamer, waar Willem ons 
wat uitleg gaf over hoe hij leeft 
en hoe hij daarbij omgaat met 
zijn slechtziendheid. Best 
indrukwekkend als je hoort dat 
hij, met de nodige 
aanpassingen, eigenlijk alles zelf 
doet, tot koken en wassen aan 
toe. Daarnaast konden we wat 
hulpmiddelen bekijken, zoals 
een pratende computer, 
piepende dobbelstenen en een 
soort typemachine om 
brailleschrift mee te maken. 
Kortom, een indrukwekkende 
middag! 
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Februari 2010 
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Glamourous PAPuitspraak: 

Daniëlle zegt ’s ochtends bij het eerstejaarsweekend:  “Gisteren met 

Henrieke was ook nog even lekker” (Het bleek over de  avondwandeling 
te gaan) 

 

Bingo-avond 
11 februari 2010 

door: Lena Klein Hofmeijer 
 
Wie kent het niet?! 31.. 75.. 2.. 
BINGO! Iedereen denkt 
natuurlijk gelijk aan het 
bejaardentehuis. Maar vergis je 
niet, ook op jongere leeftijd  is 
bingo een heel leuk spel. 
Helemaal als je speelt voor een 
goed doel. 
 
Een aantal PAPleden speelden 
dinsdag 11 februari 2010 bingo 
voor het goede doel: de 
Opkikker. De Opkikker is een 
stichting die uitjes organiseert 
voor ernstig zieke kinderen. 
Iedereen heeft vol overtuiging 

bingokaarten gekocht en 
enthousiast mee gespeeld. Vele 
prijzen zijn gewonnen, zoals een 
fotoalbum, kaars in de vorm van 
een wereldbol, badeendje, 
valentijnsmok, champagne, een 
metersgrote ballon en als klap 
op de vuurpijl het geweldige 
spel: Halli Galli. Kortom er is 
gelachen, geld ingezameld en er 
zijn prijzen gewonnen. 
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Excursie Jeugd Advies Team 
11 februari 2010 

door: Fleur van de Poel 
 
Twee afgevaardigden van het 
JAT hadden op 11 februari 2010 
voor PAPleden een mooie 
PowerPoint in elkaar gezet, 
waarin de grote lijnen van het 
JAT uiteen werden gezet. Eén 
van de vrouwen was Corine 
Bouwman, werkzaam bij het JAT 
als maatschappelijk werker. 
Samen met een jeugdarts en 
een Orthopedagoog vormt zij 
een JeugdAdviesTeam, 1 van de 
6 die district Utrecht tot nu toe 
kent; 1 voor elk(e) wijk of 
gebied. Bij het werken binnen 
zo’n team komt een hoop 
kijken: “Ik leg contacten met 
het gezin en speel 
contactpersoon gedurende de 
probleemverkenning, maar 
daarnaast benader ik ook 
instanties die bij het gezin 
betrokken zijn, ik organiseer 
themabijeenkomsten binnen de 
wijk, en doe de PR”. Dat laatste 
merken we meteen; Bouwman 
is zeer enthousiast over haar 
baan bij het JAT, wat ons als 
luisteraars ook enthousiast 
maakt.  
Tijdens de verkenning van het 
begrip ‘JeugdAdviesTeam’, 
begeleidt ze het verhaal met 
waargebeurde verhalen van 
gezinnen in nood, soms met een 
grapje, soms doodernstig. Alle 
gezinnen waar Bouwman mee in 
aanraking komt, hebben immers 
een probleem. Vaak zelfs een 
aantal problemen. Toch is 

Bouwman zeer positief over de 
werkwijze binnen het JAT: “Heel 
veel dingen binnen het JAT 
spreken me erg aan, en we 
onderscheiden ons ook van 
andere 
hulpverleningsinstellingen door 
een aantal cruciale punten. Zo 
zijn we erg laagdrempelig; 
professionals kunnen contact 

met ons opnemen over een 
gezin of kind, dit loopt niet altijd 
door in een directe 
hulpverlening maar kan ook 
gewoon leiden tot een advies 
voor die professional. Daar 
naast werken wij met gezinnen 
op vrijwillige basis; dit bevordert 
natuurlijk sterk de 
samenwerking. De ouders 
krijgen sowieso een hoop 
inbreng in de samenwerking met 
JAT.”  
Wat opvalt aan het JAT, is dat 
de multidisciplinaire teams uit 
alle mogelijke bronnen in de 
omgeving van kind en gezin 
informatie kunnen halen, en dit  
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Glamourous PAPactie: 

Henrieke zoekt 10 minuten lang op de computer naar een nummer 
dat haar op haar mobiel heeft gebeld. Als ze uiteindelijk toch dit 
nummer durft te bellen gaat de PAPtelefoon en valt het kwartje. 

 
kunnen fuseren tot één geheel. 
Het is daardoor een welkom 
initiatief (het bestaat sinds 
2006) in een hulpverlening 
waarbij alle professionals los 
van elkaar werken en er geen 
overleg bestaat tussen 
instanties. “We hebben ze wel 
 
 
 
 
 
 

 
met 26 verschillende instanties 
op 1 gezin!” grapt Bouwman 
tijdens de presentatie. De 
bittere ondertoon is niet te 
missen. Gezinnen kunnen pas 
goed geholpen worden wanneer 
er een geïntegreerd systeem 
van hulp beschikbaar is, en het 
JAT zou dit wel eens waar 
kunnen maken. 
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PAP begeeft zich op glad ijs! 
16 februari 2010 
door: Stefan Pruijn 

 
Dinsdagavond 16 februari 
gingen we met zijn allen 
schaatsen! Een echt uitje voor 
alle ijskoninginnen en 
ijskonijnen van PAP. Na allemaal 
verzameld te hebben bij de 
ingang van 
de Vechtse 
Banen, was 
het snel 
schaatsen 
aantrekken 
en op naar 
de baan. 
Helaas 
hadden we 
niet 
allemaal 
dezelfde 
soort 
schaatsen. 
De een had 
noren en de andere had 
kunstschaatsen bij zich en beide 
“schaatssoorten” hadden een 
aparte baan, dus de groep werd 
gesplitst.  
Op de schaatsbaan was al snel 
duidelijk wie durfals waren en 
wie niet, zo waren er een paar 

die het schaatsen al goed onder 
de knie hadden en aardig wat 
rondjes wisten te schaatsen en 
zo waren er ook twee niet nader 
te noemen leden die het heerlijk 
rustig hielden en welgeteld twee 

mensen in 
totaal 

hadden 
ingehaald! 

Gelukkig 
had 

iedereen 
iemand van 
zijn of haar 
niveau om 
mee te 

schaatsen 
en was er 
ook geen 
sprake van 

ijzige 
stiltes.  
Op het eind hebben kwamen de 
“noren” en de “kunstschaatsers” 
bij elkaar en hebben we ons nog 
opgewarmd of opgefrist met wat 
drinken en zaten een paar heren 
alweer aan de fast food. Het was 
een zeer geslaagde avond. 
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Lezing Muziektherapie 
23 februari 2010 

door: Laura Koelmans 
 
Op 23 februari 2010 kwam 
Marijn Roefs, vierdejaarsstu-
dente muziektherapie in 
Enschede en student-lid van de 
NVvMT, de Nederlandse Vereni-
ging voor MuziekTherapeuten, 
ons in een notendop vertellen 
wat muziektherapie is, en ook 
wat het niet is, wat er allemaal 
mee kan en waarom het onwijs 
leuk en zinvol is. Muziektherapie 
is een manier om processen en 
gevoelens te bereiken die op 
andere manieren minder makke-
lijk in beweging komen. Bijvoor-
beeld mensen die door 
hersenletsel niet meer kunnen 
praten, kunnen vaak wel zingen, 
ook woorden. En mensen met 
trauma’s kunnen door muziek-
therapie helemaal loskomen en 
op die manier omgaan met hun 
probleem.  
Muziektherapie is nadrukkelijk 
geen medicijn, en ook geen 
leuke activiteit zoals muziekles. 
De nadruk ligt echt op de 
therapie, en niet iedereen kan 
dat zomaar toepassen, daarvoor 
moet je echt de opleiding 
gedaan hebben. De lezing werd 
opgevrolijkt met allerlei leuke 
filmpjes en muziekjes, en 
helemaal leuk werd het toen 
Marijn haar gitaar uitpakte en 
ons met twee verschillende 
liedjes liet horen wat voor 
uiteenlopende gevoelens muziek 
op kan roepen. 

Het was een erg leuke en 
leerzame avond en iedereen was 
het erover eens dat het heel 
leuk was een kijkje te krijgen in 
zo een praktische kant van de 
pedagogiek. 
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Glamourous Quiz 
 
Hoe uitbundig ben jij? Ben jij 
van nature introvert of juist erg 
expressief? Neem jij gauw actie 
of wacht je eerst af voordat je 
ergens ingrijpt? Houd jij van de 
Glitter en Glamour in het leven 
of hoeft die glans voor jou niet 
elke dag? Doe deze test en kom 
erachter wat voor 
persoonlijkheid jij hebt! 
 
De vragen 
 
1.  Je staat voor de draaideur, 
op het punt om binnen te gaan, 
en iemand dringt voor. Wat doe 
je? 
a. Je laat diegene rustig voor 
gaan. 
b. Je vraagt vriendelijk of die 
persoon op haar beurt wil 
wachten. 
c. Je beukt haar opzij en gaat 
zelf. 
 
2.  Je hoort je favo nummer op 
de radio. Zoals gewoonlijk, ga 
je: 
a. Keihard meebléren met je 
deo in de hand. 
b. Gezellig mee neuriën met het 
nummer. 
c. Met je voet op de maat van 
de muziek tikken. 
 
3.  Wat drink je het liefst op een 
feestje? 
a. Cola of ander frisdrank. 
b. Een cocktail met alles erop en 
eraan. 
c. Een fris sapje. 
 

4.  Je gaat op een first date met 
een jongen (of meisje) die je net 
hebt leren kennen. Jij draagt: 
a. een jurkje (voor de mannen 
onder ons: colbertje met mooie 
broek). 
b. Jeans met een leuk shirtje. 
c. Joggingbroek met je meest 
comfortabele slobbertrui. 
 
5.  Je bent net aangekomen op 
een feest waar je de muziek erg 
goed vindt, maar er danst nog 
bijna niemand. Jij: 
a. Wacht totdat het wat drukker 
wordt en danst dan 
langzamerhand mee. 
b. Springt de dansvloer op en 
gaat helemaal uit je dak met 
iedereen die jij de vloer mee op 
sleurt. 
c. Danst lekker mee, maar zorgt 
ervoor dat je niet té opvallend 
bent. 
 
6.  Jouw muzieksmaak is vooral: 
a. Klassieke muziek. 
b. Top40 muziek. 
c. Rock. 
 
7.  Een vriendin van je heeft een 
nieuwe jas gekocht en vraagt 
naar jouw mening. Je vindt de 
jas helemáál niet leuk staan bij 
haar. Je zegt tegen haar: 
a. Dat de jas best leuk is, maar 
niet iets wat je zelf zou kopen. 
Op die manier laat je 
doorschemeren wat je er 
eigenlijk van vindt zonder haar 
te kwetsen. 
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b. Dat je de jas mooi vindt. Zij 
heeft hem om een bepaalde 
reden gekocht; ze vond hem 
blijkbaar mooi! Om haar geen 
verdriet te doen zeg je haar wat 
zij wilt horen zonder jouw 
werkelijke mening te geven. 
c. De waarheid: je vindt de jas 
gruwelijk en vertelt dat haar 
zonder omstoten. Ze wilde toch 
jouw mening? Dan geef jij die 
haar ook. 
 
8.  Je hebt net kaartjes 
gewonnen voor het concert van 
een geweldige artiest! De dag 
waarop het wordt gehouden is 
helaas vlak voor de tentamens, 
ook voor de beste vrienden van 
je. Hoe haal jij ze over? 
a. Je vraagt eerst of ze willen en 
als ze zeggen dat ze moeten 
studeren, haal jij ze over door er 
goed in te wrijven hoe gewéldig 
jullie die artiest vinden en dat 
het een gemiste kans is om niet 
te gaan! Als het daarna nog niet 
is gelukt, laat je het voor wat 
het is.  
b. Je vraagt of ze mee willen, 
maar als ze afhaken vanwege de 
studie, accepteer jij hun keuze. 
Als er niemand mee kan, dan zal 
er aan zo'n concert ook niet veel 
aan zijn toch? Dus ga je zelf ook 
niet meer.  
c. Jij deelt mede dat ze mee 
moeten gaan, want het concert 
staat vanaf nu op prioriteit 
nummer 1! And you won't take 
no for an answer! Als ze niet 
meegaan, zijn het ook je 
vrienden niet meer! 
 
 

 
9.  In de rij voor de kassa in de 
plaatselijke H&M hoor je naast 
je een wel heel bekende stem 
praten... Je kijkt opzij en 
verrekt, GORDON staat gewoon 
naast je in de rij voor de andere 
kassa! Jij: 
a. Glimlacht vriendelijk naar 
hem en zegt verder niets. Die 
man wordt vast al de hele dag 
lastiggevallen door fans, dus jij 
bespaart hem dat. En zó 
geweldig is die man ook weer 
niet! 
b. Roept: “GORDON?! WAT 
LEUK, ZEG!”,  en na een vrolijk 
gesprekje ben je een foto, msn 
én handtekening van hem rijker. 
Dát kunnen velen jou niet 
nazeggen! 
c. Spreekt hem voorzichtig aan 
en vraagt of je een foto van 
hem mag. Kun je thuis mooi 
laten zien dat je met Gordon in 
de H&M hebt gestaan! 
 
10.  Als lid van PAP zijnde wordt 
jou gevraagd of je in het 
bestuur van 2010-2011 zou 
willen. Jij weet van 
studiegenoten en mede-
commissieleden wat  voor 
verantwoordelijkheid het 
besturen van PAP met zich 
meebrengt. Jouw reactie op de 
vraag: 
a. Natuurlijk zou je dat willen! 
De ultieme kans om ervaring in 
besturen op te doen, meer leden 
te leren kennen en vooral veel 
gezelligheid! 
b. Je denkt er over na. Het 
bestuur is een enorme taak en 
brengt veel sociale en zakelijke 
verplichtingen met zich mee.  
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Omdat je tijd voor jezelf nodig 
hebt, vraag je je af of het te 
combineren is! 
c. Je wijst het vriendelijk af. Je 
voelt je gevleid dat ze jou 
hebben gevraagd, maar je houdt 
je liever wat meer op de 
achtergrond binnen de 
vereniging dan zoveel “aanzien” 
en verantwoordelijkheid te 
hebben.  
 
Tel nu jouw punten bij elkaar op 
en zie wat voor een 
persoonlijkheid bij jouw score 
hoort! 
 
Vraag   1: a=1pt, b=2pt, c=3pt 
Vraag   2: a=3pt, b=2pt, c=1pt 
Vraag   3: a=2pt, b=3pt, c=1pt 
Vraag   4: a=3pt, b=2pt, c=1pt 
Vraag   5: a=1pt, b=3pt, c=2pt 
Vraag   6: a=1pt, b=2pt, c=3pt 
Vraag   7: a=2pt, b=1pt, c=3pt 
Vraag   8: a=2pt, b=1pt, c=3pt 
Vraag   9: a=1pt, b=3pt, c=2pt 
Vraag 10: a=3pt, b=2pt, c=3pt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

De uitslag van de quiz? 
Blader snel verder! 
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Uitslag! 

 

10-16 punten gehaald?  
Rustig en doordacht 
Jij bent een rustig type die wel 
van socializen houdt, maar je 
vindt het niet het 
allerbelangrijkste dat er is. 
Gezelligheid is leuk, maar je kan 
ook prima alleen zijn en goed 
over zaken nadenken. Veel 
Glitter en Glamour hoeft voor 
jou niet! 
Vrienden stappen op jou af als 
zij ergens mee zitten, want goed 
over gevoelens praten kan je 
wel. Dit karaktertrekje kun je 
goed benutten in relaties met 
andere mensen en in je carrière. 
Maak er goed gebruik van! 
 
16-22 punten gehaald? 
Sfeermaker en 
indrukwekkend 
Feestjes en gezelligheid? Daar 
ben jij wel van de partij! Jij 
staat open voor nieuwe dingen 
en bent populair bij je vrienden, 
maar je bent wel eerlijk en 
oprecht in de dingen die je doet 
en zegt. Mensen zullen jou niet 
snel achterbaks vinden en 
vertrouwen jou hun geheimen 
toe, maar daarnaast ben jij de 
partyganger bij uitstek! De 
feestjes ga jij graag af, maar jij 
vindt het net zo fijn om een 
goed gesprek aan te gaan. 
Glitter en Glamour wissel jij af 
met pure zaken die echt ergens 
over gaan. Door jouw flexibiliteit 
kun je de uitdagingen in het 
leven aan! 
 
 

 
22 punten of meer gehaald? 
Uitbundig en extravert 
Jij bent direct tegen mensen en 
erg extravert! Mensen als jij zijn 
opgewekt, emotioneel betrokken 
bij anderen en zoeken graag het 
gezelschap. Een feestje of uitje 
sla je niet snel af; jij bent van 
het motto 'pluk de dag!'. 
Extravert zijn zorgt ervoor dat 
mensen zich snel bij jou op je 
gemak voelen, maar in sommige 
situaties is het beter om je in te 
houden en niet zo direct tegen 
mensen te zijn. Het kan 
kwetsend overkomen! Echter is 
dit geen reden om zo open en 
gezellig met mensen te zijn. Jij 
bent het ultieme voorbeeld van 
glamourous leven. Maak gebruik 
van je talenten, je zult ver 
komen.
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Meest glamourous zusjes en 
Social-7 vriendjes van PAP 
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Roze en geel! 
door: StudentenGroep Sociale wetenschappen 

 
 

Beste allemaal, 
Wij van de StudentenGroep 
Sociale wetenschappen (SGS), 
zijn zeer vereerd dat we een 
stukje mogen schrijven in deze 
Almanak! SGS en PAP komen 
elkaar natuurlijk regelmatig 
tegen en werken af en toe 
gezellig samen. Daarom is het 
erg leuk om in dit boek iets te 
mogen schrijven met als thema 
Glitter and Glamour! 
 
Glitter and Glamour is een 
thema dat goed geassocieerd 
kan worden met de 
studievereniging PAP. Mooie 
jurkjes als verenigingskleding, 
een jaarlijks terugkerend Gala, 
afvallen door dansen op latijns-
amerikaanse muziek en een 
afterkerstborrel met een 
chocofontijn. Al deze dingen zijn 
bij uitstek activiteiten die horen 
bij Glitter and Glamour. PAP is 
dus echt een vereniging waar de 
Glitter and Glamour overal terug 
is te vinden!  
 
Zoals algemeen bekend is op de 
faculteit Sociale Wetenschappen 
is er al heel lang een discussie 
gaande over waar de afkorting 
PAP voor staat. En hoewel PAP 
de vereniging is voor 
pedagogen, en het dus logisch is 
dat dit ook ergens terugkomt in 
de naam, zijn wij van mening 
dat PAP staat voor: Pracht and 
Praal. 

We hebben namelijk net al 
geconcludeerd dat Glamour and 
Glitter erg goed past bij PAP, 
dus lijkt Pracht and Praal, een 
thema die veel overlap heeft 
met Glitter and Glamour, een 
hele goede naam voor deze 
vereniging! 
 
Wanneer we het hebben over 
SGS denken wij niet meteen aan 

Glitter and 
Glamour, maar 
eerder aan 
Roze en Geel. 
Als je eens om 
je heen kijkt op 
de SGS-kamer, 

kom je veel, heel veel roze en 
gele voorwerpen tegen! 
  
Zo zie je bij binnenkomst als 
eerst een commissiebord met 
roze-gele blaadjes. Verder zie je 
roze en gele bakjes, roze en 
gele slingers, een gele 
kerstboom met roze kerstballen, 
een roze kerstboom met gele 
kerstballen, banken met roze en 
gele kleden erop en roze en gele 
kussentjes. Verder staan er roze 
en gele mappen in de kast en zo 
kunnen we nog wel even 
doorgaan.  
 
Geen Glitter and Glamour dus, 
maar Roze en Geel. Hoewel PAP 
en SGS dus in deze zin niet 
meteen met elkaar door één 
deur lijken te kunnen, hebben 
we al een heel aantal keren een  
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prettige samenwerking met 
elkaar gehad! Er zijn een aantal 
leden van SGS die tevens lid zijn 
van PAP, zoals bestuurslid en 
pedagogiekstudente Marleen.  
 
Ook een aantal andere leden 
komen af en toe bij beide 
verenigingen over de vloer. 
Verder nemen we allebei deel 
aan Social-7, het 
samenwerkingsverband van alle 
verenigingen van onze faculteit.  
 
Daarmee hebben we dit jaar het 
nachtbowlen georganiseerd en 
er zullen nog meer activiteiten 
komen. Verder zijn het bestuur 
van PAP en SGS in het begin  
 
 

 
van dit collegejaar elkaar vaak 
tegengekomen op de o zo Glitter 
and Glamourous 
constitutieborrels van allerlei 
verenigingen en tijdens de FI-
week.  
 
De samenwerking tussen PAP en 
SGS verloopt dus helemaal goed 
en dit hopen we ook zo te 
houden in de komende jaren, 
waarin PAP en SGS samen, al 
dan niet in Glitter and Glamour 
stijl of in Roze en Geel, aan het 
werk zullen zijn op deze 
faculteit! 
 
Groetjes, 
Het 25e bestuur der 
StudentenGroep Sociale 
Wetenschappen 
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Lief Zusje 
door: Studievereniging Emile 

  
Wat een eer om een stukje in 
jullie eerste Almanak te mogen 
schrijven! Hopelijk mogen er 
nog veel exemplaren volgen. 
 
Onder de rook van de PC 
Hooftstraat en het bescheiden 
briesje van Hoog Catharijne 
viert de Glitter & Glamour in 
Leiden hoogtij. Als zeven 
onschuldige 
pedagogiekstudentes droomden 
wij van een glamoureuze 
toekomst binnen onze 
studievereniging. Wij konden 
dan ook ons geluk niet op toen 
wij door de strenge 
selectieprocedure heen kwamen 
en onze dromen konden 
waarmaken als 20ste bestuur 
van de prachtige 
studievereniging Emile der 
Pedagogische Wetenschappen te 
Leiden. Er kan gezegd worden 
dat een wereld voor ons 
openging… 
 
Waar konden we beter beginnen 
dan met dátgene waaraan 
mensen ons kunnen herkennen: 
het bestuurspak! Dit pak zorgt 
voor ‘Rust en regelmaat’ (de 
welbekende derde ‘R’  was 
jammer genoeg snel 
verdwenen). Om toch een 
beetje ‘Glitter & Glamour’ in 
onze outfit te brengen hebben 
wij ons laten verleiden –we 
blijven immers vrouwen-  tot 
het dragen van rode pumps. Met 
feestjes wordt alles uit de kast 
gehaald en ook ons 

verenigingshok ontkwam niet 
aan deze drang. Onder het 
motto ‘mooi rood is niet lelijk’ 
verandert ons hok langzaam in 
een rode kauwgombal. Ook met 
kerst konden wij ons 
pedagogische ei helemaal kwijt. 
Met zoveel mogelijk glitters, 
slingers en ballen werd ons hok 
omgetoverd tot een hedendaags 
kerststalletje. 
 
Het zou niet vreemd zijn als bij 
jou als kritische lezer de 
volgende vraag opkomt: ‘Is deze 
Glitter & Glamour- woede wel 
nodig?’ Wij als bestuur zijn van 
mening dat leden zich goed 
moeten voelen om goed te 
kunnen presteren. In deze barre 
en boze tijden is het belangrijk 
dat onze vereniging een veilige 
basis is waarin de leden zich 
veilig en vertrouwd voelen en zij 
zo de grote onbekende wereld 
van het studentenleven kunnen 
ontdekken. Pedagogisch 
helemaal verantwoord dus! 
 
Namens jullie grote zus Emile, 
Femke Blokhuijsen 
 
Commissaris Acquisitie en 
Promotie 
Studievereniging Emile 
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U.F.S.W. Alcmaeon 
door: Het twintigste bestuur der U.F.S.W. Alcmaeon 

 
 

Verenigingen zoals PAP en 
Alcmaeon met veel meiden zijn 
eigenlijk altijd Glitter & 
Glamour. Met zeven meiden in 
een bestuur variëren de 
gespreksonderwerpen van 
nieuwe galajurken en mode tot 
de laatste roddels. Als bestuur 
kom je sowieso in de spotlights, 
foto’s met het bestuur er op 
worden massaal rondgestuurd 
en je bent het gezicht van je 
vereniging. Besturen houden dit 
van elkaar in stand door 
glamourous pakjes aan te 
trekken en bestuurslinten om te 
hangen.  
 
Glamour wordt met gezag en 
prestige geassocieerd, dit is wat 
besturen voor één jaar uitstralen 
in hun bestuursjaar. Tevens 
wordt Glamour vertaald als 
‘betoverende schoonheid die 
onecht is’, wat logisch klinkt 
maar een tegenstelling in zich 
draagt. Kan betoverende 
schoonheid onecht zijn? 
 
Of het echt is of niet, dit jaar 
viert Alcmaeon ook nog haar 20e 
verjaardag wat met veel Glitter 
& Glamour gepaard gaat. 
Verschillende activiteiten krijgen 
een feestelijk tintje in het thema 
‘Press Play, Turn the Music Up!’ 
en activiteiten zoals het 
lustrumgala worden extra 
glamourous aangekleed. Een 

ding is zeker, deze activiteiten 
zijn echt! 
Het thema Glitter & Glamour 
past perfect bij de eerste 
Almanak van PAP, wat zeker 
reden voor een feestje is! We 
hopen in nog veel Almanakken 
te mogen schrijven en met PAP 
veel feestjes vol Glitter & 
Glamour te bezoeken. 
 
Met glitterende, paarse groeten, 

Het twintigste bestuur der 
U.F.S.W. Alcmaeon, 
 
Jolanda, Marije, Teuni, Mara, 
Ellen, Lisa en Aniek. 
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Lief zusje, 
door: 3e Lustrumbestuur der Postelein 

 
Allereerst is het ons een grote 
eer om in jullie allereerste 
Almanak te komen staan. Om 
dan te beginnen met een thema 
als Glitter & Glamour is 
natuurlijk hartstikke leuk! Het is 
alleen lastig om woorden als 
Glitter en Glamour te 
beschrijven.  

 
Glitter en Glamour 
verwijzen naar een 
wereld waarin jij 
het stralende 
middelpunt bent. 
Een plek waar de 
meeste mensen 
heel graag zouden 
willen vertoeven.  

 
Maar tevens is 
Glitter en Glamour 
ook van toepassing 
op het normale leven. Zolang jij 
jezelf ziet en voelt als een 
stralend sterretje ziet iedereen 
jou zo. Wij denken dat je dit ook 
terug zult zien in je eigen 
vereniging. De kwaliteit en 
kwantiteit van activiteiten 
spelen hierbij een grote rol. 

 
De ambities die je als bestuur 
hebt zullen zich uiten in die 
activiteiten en dit zal zijn 
weerslag vinden bij de leden van 
een vereniging. Glitter is het 
moment dat je iets uitvoert en 
Glamour is hetgeen dat je 
ervoor terug krijgt. Vergelijk het 
met knutselen, je begint met 

het maken van iets en strooit er 
glitters over voor de finishing 
touch. Echter wanneer het klaar 
is spreekt het over de Glamour 
van het geheel. Dit dus 
vergelijkend met de vereniging 
dan zijn alle leden 
stralende/glitterende sterretjes 
die samenkomen in één geheel, 
de Glamour, en dat is in ons 

geval Postelein.  
 

Glitter en Glamour 
uiten zich 
bovendien ook in 
hoe je omgaat met 
elkaar. Op het 
moment dat leden 
bij andere leden 
en/of het bestuur 
terecht kunnen met 
vragen, heb je een 
eenheid en dan 

straalt je vereniging.  
 

Glitter en Glamour is dus iets 
dat wij elke dag wel 
tegenkomen, in een leuk 
gesprek met een lid, een 
productieve vergadering, een 
opgelost probleem of een super 
leuk georganiseerd feest.  

 
Glitter en Glamour zijn dus niet, 
zoals de meeste mensen 
denken, weggelegd voor 
sommigen. Het speelt zich af in 
ieders leven, in iedere 
handeling. Zelfs wanneer je al 
de Glitter en Glamour van jullie 
Almanak weghaalt speelt Glitter  
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en Glamour nog een rol, 
namelijk in jullie samenwerking. 
Het belangrijkste is dat je inziet 
dat jezelf al Glitter en Glamour 
bent! Dus laat het Glitter en 
Glamour jaar maar komen! 
 
 

 
Namens het 3e lustrum bestuur 
der Postelein, 

 
 
Esther, Thalia, Kim, Lotte, Judith 
en Maureen. 
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Lieve vrienden
door: 19e VOCUS-bestuur

 
Van harte gefeliciteerd met jullie 
eerste Almanak! Het is ons een 
eer en waargenoegen om een 
bijdrage te leveren aan jullie 
eerste Almanak. We zijn blij 
verrast met de glamoureuze 
stap en de daadkracht om zover 
te komen. Het is vast geen 
makkelijke stap geweest, maar 
wij willen deze stap een warm 
hart toe dragen omdat het ons 
inziens een goede stap is 
geweest. Hopelijk mag het 
eindresultaat er wezen, wij zien 
het graag tegemoet! 
 
Nu worden wij natuurlijk ook 
geacht om dan een stukje met 
betrekking tot jullie thema te 
produceren. Bij ons als 
studievereniging van 
Onderwijskunde met zo’n hoog 
meisjesgehalte zou je haast 
denken dat er sprake is van 
genoeg Glitter & Glamour om 
ons heen. Meisjes die met boa’s 
en hun nieuwste tiara in de 
collegezaal zitten, nagels 
lakken, discussiëren over de 
beste hairspray en modeshows 
lopen dwars door de collegezaal. 
Toch zien we dit, hoe zeer we 
dit ook betreuren, nergens 
terug. Wij denken zelf dat het 
aan het andere geslacht ligt, 
omdat er door ernstige 
afwezigheid daarvan ook geen 
concurrentiestrijd is tussen de 
meisjes waardoor ze zich niet 
geneigd voelen zich extreem op 
te doffen. 
 

 
Bij jullie hoeven we de mannen 
ook niet te zoeken. Misschien 
dat we door ongeveer dezelfde 
man-vrouw-verhouding daarom 
zo’n verbondenheid voelen 
tussen onze verenigingen, 
afgezien van de vakgebieden die 
veel met elkaar te maken 
hebben. Wij hopen dat deze 
verbondenheid nog lang voort 
mag duren en dat de 
samenwerking (LSPOD, Social7, 
borrelavond, eventuele 
gezamenlijke feestjes, etc!) zo 
goed mag blijven verlopen als 
nu.  
 
Veel liefs namens het 19e 
VOCUS-bestuur, 
 
Janice Wierenga – Voorzitter 
Fieke Brands – Secretaris 
Pleuni de Kock – 
Penningmeester 
Soesja Boode – Vice-voorzitter 
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Geachte, weledelgestrenge leden 
der PAP 
door: Brainwave

 
Onlangs werd mij gevraagd ‘een 
stukje’ voor jullie allereerste 
Almanak te schrijven. Deze 
grote eer heeft mij dusdanig 
overdonderd dat ik de eerste 
deadline niet heb kunnen halen. 
Hetgeen natuurlijk bijzonder 
kwalijk is en in het geheel niet 
in lijn met de ongeschreven 
regels der fatsoen dewelke een 
degelijke groep meiden als PAP 
zonder twijfel hoog in het 
vaandel heeft.  
 
Tot mijn grote vreugde besloot 
PAP om Brainwave e.a. 
tegemoet te komen door de 
deadline enige dagen op te 
rekken en hiermee de 
mogelijkheid te bieden om 
alsnog de langverwachte 
vijfhonderd woorden in te 
sturen. Nu is ons sedert onze 
oprichting nog niet zulk een eer 
ten deel gevallen en daarom wil 
het ons zeer wel gevallen alsnog 
deze mogelijkheid geboden te 
zijn. 
 
Tot onze spijt is tot op heden 
menig PAPlid nog niet op de 
hoogte van het bestaan van dé 
studievereniging voor cognitieve 
neurowetenschappen en 
neuropsychologie Brainwave. Dit 
ondanks de grote overlap die 
beide studieverenigingen 
eigenlijk op mening punt 
overeen doet komen.  

 
Tegenwoordig is Brainwave zelfs 
toegetreden tot het inhoudelijke 
en recreatieve 
samenwerkingsverband IFO 
(InterFacultair Overleg - 
inhoudelijk) en daarmee ook 
deel gaan uitmaken van Social7 
(recreatief).  
 
Er mogen dan verschillen zijn 
tussen ons beider verenigingen 
en bijbehorende studiegebieden 
waarop eenieder zich dood zou 
kunnen gaan staren, maar laten 
we ook een stilstaan bij onze 
talrijke overeenkomsten. 
 
Want zijn zowel Brainwave als 
PAP geen enerverende hogere 
verbanden die een kader bieden 
voor de student die ervoor kiest 
zich meer studie-inhoudelijk te 
ontwikkelen dan zijn of haar (in 
jullie geval haar) studiegenoten? 
 
Zich door aansluiting bij de 
studievereniging verder te 
ontwikkelen dan de eeuwige 
‘gemiddelde’ student (welke een 
dusdanig laakbaar en 
ongeïnteresseerde 
studiemotivatie ten tonele voert 
dat het met publieke 
verantwoordelijkheid belaste 
bewindsvoerders als Plasterk 
doet besluiten tot harde 
maatregelen tegen de student in  
zijn (in jullie geval haar) 
algemeenheid)? 
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Daarbij een vruchtbaar en 
gezond sociaal netwerk opbouwt 
dat hem of haar (in jullie geval 
haar) later in staat stelt om 
zowel vanuit carrièretechnisch 
als wetenschappelijk oogpunt 
bezien meer succes de behalen 
dan de gemiddelde student? Dit 
alles niet met het oogmerk beter 
te zijn dan anderen maar met 
de intrinsieke motivatie zichzelf 
te ontplooien, en de inherente 
bijkomstigheid beter te zijn dan 
de gemiddelde student. 
 
 

 
Na deze overeenkomst van het 
faciliteren van verdieping in 
educatie en ontwikkeling tussen 
ons beider verenigingen te 
hebben uitgelicht wil ik afsluiten 
met een citaat van Goethe over 
opvoeding: 

 

"Geen uiterlijke vorm van 
beleefdheid, of hij heeft een 
diepe, zedelijke grond. De ware 
opvoeding zou die zijn, welke 
tegelijk vorm en grond leerde."  
 

David Stam 
h.t. voorzitter Brainwave 
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Struisveren en nagelschilderijtjes 
door: Vijftiende bestuur van Usocia 

  
Ik ben geen pedagoog, dus ik 
kan het mis hebben, maar ik 
dacht altijd dat pedagogen zich 
vooral bezig hielden met de 
binnenkant en inhoud. Waarom 
willen jullie de Almanak dan 
volschrijven met bijdragen over 
Glitter en Glamour, ofwel de 
buitenkant? Vinden pedagogen 
hun studie niet aantrekkelijk 
genoeg en moet er wat bling 
bling omheen? Hebben 
pedagogen misschien een 
complex omdat de studie in 
vergelijking met 
communicatiewetenschappen of 
theaterkunde maar een saaie 
boel is? Of is er iets anders aan 
de hand?  
 

Het enige wat ik vanuit mijn 
sociologie achtergrond kan 
bedenken is het idee dat de 
pedagogen jaloers zijn op de 
Amerikaanse maatschappij 
kijken en deze hier in de 
opvoeding willen overnemen.  
 
In Amerika ben je namelijk een 
held als de Glitter en Glamour 
van jezelf en de velgen van je 
SUV afstralen. Hoe meer Glitter 
en Glamour, hoe beter. In 
Nederland ligt dat net even iets 
anders. Hier in Nederland 
werden we tot nu toe opgevoed 
met de boodschap “Doe maar 
gewoon, dan doe al je gek 
genoeg”. Glitter en Glamour 
hebben hier vooral iets  
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ordinairs: Gerard Joling en de 
Toppers.  
 
Iemand met een beetje inhoud 
heeft hier geen struisveren en 
glimmers nodig. Sterker nog, 
dat doet er eerder afbreuk aan, 
dan dat het helpt. Tenminste dat 
geldt nu nog.  
 
Veel dingen die in Amerika al 
heel normaal zijn, worden hier 
echter jaren later ook in de 
samenleving opgenomen, zoals  
hamburgers, rappen, America’s 
Next Topmodel en straks dus  
 

 
ook de Glitter en Glamour en de 
oppervlakkigheid…  
 
Tenzij jullie als pedagogen je 
verzetten tegen buitenkant en 
oppervlakkigheid. Voed 
desnoods op met harde hand 
om te zorgen voor glans van 
binnen uit in plaats van Glitter 
en Glamour door uiterlijk 
vertoon als kettinkjes, 
nagelschilderijtjes en 
designerkleding. Zorg er 
alsjeblieft voor dat niet heel 
Nederland verandert in een 
Miljonairfair, PC Hooftstraat of 
Amsterdam Topper Arena. 
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ODIOM 
door: 8e ODIOM-bestuur 

 
Voordat we in het thema ‘Glitter 
& Glamour’ duiken, zullen wij 
ons eerst even netjes 
voorstellen. Wij zijn ODIOM, dé 
studievereniging voor studenten 
Pedagogische Wetenschappen 
en Onderwijskunde in 
Groningen. Onze vereniging telt 
inmiddels bijna 750 leden. Dit 
jaar bestaat het bestuur alwéér 
uit vijf meiden. Maarja, wat wil 
je ook met een studie die 
voornamelijk uit vrouwen 
bestaat.  Gelukkig 
beschikken we ook over een 
aantal heren die voor een 
gezonde mix zorgen. En die 
gezonde mix zorgt weer voor 
veel gezelligheid op de 
activiteiten die onze 13 
commissies organiseren.  
 
Glitter & Glamour, stiekem 
dromen we er allemaal wel eens 
van. Hoe fijn zou het zijn als je 
voor elk feestje uitgenodigd 
werd, waar je gratis champagne 
en kaviaar mocht nuttigen. 
Fotografen staan in de rij om 
het perfecte plaatje van je te 
schieten. Niet in de rij maar 
gewoon via de VIPingang naar 
binnen! Thuis zit je er warmpjes 
bij met alle luxe om je heen. De 
hulpen in huis zorgen dat alles 
er netjes bij staat/ligt/hangt in 
huis. Heerlijk toch? Als je thuis 
komt na een dag golfen en 
cricket kun je moe maar voldaan 
op de bank vallen terwijl de kok 
een heerlijk diner voor jou en al 

je vrienden maakt. ’s Avonds 
nog even een filmpje pakken in 
je eigen thuisbioscoop. Tot slot 
val je heerlijk in slaap in de 
triple-sized waterbed met 
Egyptische katoenen 
lakens……zucht….   
 
Helaas… de harde werkelijkheid 
is toch dat we die Glitter & 
Glamour meestal op onze buik 
kunnen schrijven. Als echte 
student kunnen we al moeilijk 
rondkomen van onze 
studiefinanciering. De huur van 
onze kamer alleen al is veel te 
hoog om van onze stufi te 
kunnen betalen. En ja, hulpen in 
huis hebben we ook al niet. 
Samen met je huisgenoten 
zwoeg je met zweet op je 
voorhoofd ervoor dat de keuken 
en badkamer netjes zijn, maar 
door de drukke levens van 
iedereen schiet dat er ook wel 
eens bij in en leef je dan tijdelijk 
op een vuilnisbelt.  
 
Hebben wij als student dan 
helemaal geen leven met Glitter 
& Glamour? Jawel!! 
 
Die Glitter & Glamour voegen 
we namelijk zelf wel toe aan ons 
studentenbestaan! Champagne 
en kaviaar? Wij zijn al tevreden 
met een potje bier en wat 
bitterballen. Foto’s maken we 
zelf wel, die worden dan toch 
veel leuker. Helemaal als je naar 
het zoveelste themafeestje  
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in de stad gaat, waarbij 
iedereen verkleed is en de 
glitters zeker wel aanwezig zijn. 
 
Moraal van dit verhaal: wij 
studenten kennen Glitter & 
Glamour misschien niet zo goed, 
maar we zijn gewoon al heel 
snel tevreden! Kijk, dat noemen 
wij nou Glitter & Glamour!! 
 
 
 
 
 
 

 
Veel liefs van het 8e ODIOM-
bestuur,  
 
Judith Volker – Voorzitter 
Nienke IJdens – Secretaris 
Brenda van den Berg – 
Penningmeester 
Lieske Bossenbroek – 
Commissaris Intern 
Iris Willems – Commissaris 
Extern 
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Maart 2010 
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Kinky in Kimono! 
3 maart 2010 

door: Thai Nguyen en Renée Narinx 
 
Op woensdagavond 3 maart 
organiseerde PAP samen met 
studieverenigingen VOCUS, 
Usocia en A-Eskwadraat niet 
zomaar een feest, maar een 
themafeest. Het thema was 
‘Kinky in Kimono’! De Dj had 
een erg wisselende muziek-
smaak en vond het leuk om 
zoveel mogelijk verschillende 
liedjes op één avond te spelen. 
 
Niet iedereen was verkleed, 
maar een aantal PAPleden hield 
zich toch aan de dress-code. De 
meisjes waren in kimono, 
inclusief Roderick. Sommige 

jongens hadden het thema een 
beetje verkeerd begrepen en 
verschenen trots in hun badjas, 
waardoor ze meer op een pooier 
dan op een Japanner leken. 
 
Sociale Wetenschappen feesten 
zijn erg in trek bij onze bèta-
vrienden. Ze doen dan ook veel 
pogingen om onze PAPdames te 
versieren. De beste openingszin 
van de avond was toch wel: “Jij 
draagt zwart-wit, ik draag 
zwart-wit. Dat kan geen toeval 
zijn!” Het was een erg leuk en 
geslaagd feest, op naar het 
volgende!  
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Glamourous PAPuitspraak: 

Henrieke zegt tegen Roderick: “Je wordt een oude zak!” 
Latifa, die dit toevallig oppikt, mompelt: “Dat zou wel fijn zijn…” 
 

 

Commissieledenuitje: Djembé-les 
met PAPpers! 

5 maart 2010 
door: Mirte van der Wel 

 
Op vrijdag 5 maart verzamelden 
enkele commissie- en 
bestuursleden  zich op Utrecht 
Centraal.  
 
We gingen op commissieleden-
uitje naar de Vrije School te 
Zeist om eens lekker Afrikaans 
te trommelen. Daar 
aangekomen hadden wij een 
uurtje djembé-les van de 
muzieklerares, Hanna. Ik was al 
lichtelijk geïmponeerd door de 
mooie opzet van het 
schoolgebouw. Er hingen heel 
veel gitaren aan de muur en de 
djembé’s stonden al klaar om 
vastgehouden en bespeeld te 
worden. Hanna heeft ons een 
aantal basisritmes geleerd. Ze 
zei dat om de ritmes beter te 
onthouden er woorden of 

zinnetjes aan gekoppeld 
werden.  
 
Deze geheugensteuntjes hebben 
wij ook geleerd! Ik herinner mij 
nu nog (5 dagen later) ‘Appels 
en peren’, ‘sap’, ‘ik wil 
pindakaas op mijn boterham’ en 
ik weet ook hoe ze gingen (al 
trommelend op de djembé).  
Nadat we wat geëxperimenteerd 
hadden met de ritmes, mochten 
we in twee groepjes ons eigen 
stukje in elkaar flans.. eh 
trommelen. Leuk! 
  
Na een kort iets gedronken te 
hebben achteraf en een 
bedankje voor Hanna, konden 
wij ook weer gaan. Het was heel 
geslaagd! 
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Halfjaarlijkse 
Algemene 

Ledenvergadering 
10 maart 2010 

door: Annemie Mackus 
 
10 maart was het weer zo ver, 
de halfjaarlijkse algemene 
ledenvergadering stond gepland. 
Het bestuur was nog in rep en 
roer om in de laatste minuten 
zich klaar te maken voor de 
vergadering, de laatste 
verslagen te printen en de 
drankjes en koekjes (Mmm.. 
Bastogne, das lekker!) klaar te 
zetten. Met een, voor een 
algemene ledenvergadering, 
grote opkomst kon de 
vergadering beginnen. Het was 
leuk om tijdens deze 
vergadering gezichten te zien 
van andere leden dan het oud 
en huidig bestuur! De voorzitter 
opende officieel de vergadering 
en de verslagen werden 
doorgenomen. Het bestuur had 
zeker zijn best gedaan om alles 
goed in kaart te brengen en op 
een paar kleine opmerkingen 
werden de verslagen goed 
gekeurd. Je vraagt je misschien 
af, wat valt er te bespreken en 
goed te keuren op zo een 
vergadering? Nou een hele boel! 
De notulen van de vorige 
vergadering en het huidige 
verslag van het afgelopen 
halfjaar worden doorgenomen, 
waarbij alle belangrijke zaken 
van de vereniging wel aan bod 

komen. Uitjes, feestjes, 
huishoudelijke zaken, studiereis, 
meeloopdagen, commissies, etc. 
Je kunt het zo gek niet 
bedenken, of het onderwerp 
wordt behandeld! Natuurlijk is 
een algemene leden vergadering 
een (redelijk) officieel gebeuren, 
maar er is zeker ook gelachen! 
En hoe weet je of een 
vergadering geslaagd is? 
Natuurlijk als de verslagen zijn 
goedgekeurd, maar zeker 
(misschien nog wel belangrijker) 
als de aan het begin van de 
vergadering goed gevulde 
koekjestrommel (met natuurlijk 
weer: Mmm.. Bastogne: das 
lekker!), aan het einde van de 
vergadering nog maar een 
koekje bevat (die waarschijnlijk 
niemand, uit beleefdheid, durfde 
op te eten)! Zoals gezegd was 
de vergadering geslaagd en 
besloot de voorzitter deze 
officieel te sluiten. Nu was het, 
volgens vele rommelende 
magen, eindelijk tijd om 
gezamenlijk ergens te gaan 
eten. Het bestuur had gezorgd 
voor een reservering bij een 
pizzeria, waar we samen konden 
genieten van een heerlijke 
maaltijd.  
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LSPOD 2010 
19 maart 2010 

door: Veronique van Dam 
 

Dit jaar vond de landelijke 
studenten pedagogiek en 
onderwijskunde dag (LSPOD) 
plaats in Nijmegen. Na de 
opening startten de workshops. 
Wij begonnen bij de 
vergadercursus met behulp van 
acrobatiek. Lichtelijk angstig 
voor wat ons te wachten stond, 
betraden wij het lokaal. Ons 
werd verteld over de cultuur van 
het vergaderen en dat hierin 
veel overeenkomsten zijn met 
acrobatiek. Dit werd duidelijk 
toen wij met z’n tweeën 
tegenover elkaar moesten gaan 
staan, elkaar moesten 
vastpakken en gaan hangen. 
Aan het eind van de workshop 
deden we dit met z’n negenen. 
Over de precieze inhoud is lastig 
te vertellen, maar dit is een 
workshop om aan iedereen aan 
te raden! Enorm enthousiast 
verlieten wij deze workshop, op 
weg naar de lunch. Tijdens te 
lunch was er ook de 
informatiemarkt waar enkele 
bedrijven en organisaties zich 
presenteerden. Menig student 
kwam hier enthousiast vandaan 
met plannen voor 
vrijwilligerswerk of een bijbaan. 
Na de lunch was het tijd voor de 
workshop van het CITO. Hierin 
vertelden twee vrouwen 
enthousiast over hun 
werkzaamheden en de 
werkzaamheden die allemaal 
gedaan kunnen worden bij het 

CITO. Zo is het mogelijk om 
onderzoek te doen, boekjes voor 
kinderen te maken en toetsen te 
ontwikkelen en af te nemen bij 
bedrijven. Ook zijn er in het 
land altijd mensen van het CITO 
die presentaties bij bedrijven 
geven om opdrachten binnen te 
halen. Wat veel mensen niet 
wisten is dat het CITO dus ook 
commerciële doeleinden heeft. 
Daarnaast is het CITO niet 
alleen gevestigd in Nederland, 
maar bijvoorbeeld ook in Turkije 
en Duitsland.  
Als laatste volgden wij de 
workshop van Kijkwijzer. Bij de 
meeste mensen zijn zij bekend 
van de pictogrammen bij 
televisieprogramma’s. Wij 
kregen uitleg over 
pictogrammen en classificaties 
bij games, dit heet PEGI. Na de 
uitleg kregen we voorbeelden 
van games te zien (de een nog 
gewelddadiger dan de ander) en 
konden wij een classificatie 
geven, waarna ons verteld werd 
welke classificatie de game echt 
heeft gekregen. Wij zaten 
redelijk vaak in de buurt, maar 
af en toe werden we toch nog 
verrast, in positieve en 
negatieve zin. 
Na afloop van deze workshop 
gingen wij tevreden en met veel 
informatie richting huis. Ik raad 
iedereen aan om volgend jaar 
ook de LSPOD 
te bezoeken! 
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De PAPdokters over Glits and 
Glam! 

door: Amber Kerkhof en Stefan Pruijn 
 

Beste PAPdokters, 
 

Ik ben een pedagogie studente 
van 19 jaar. Ik doe erg mijn 

best en vind de studie erg leuk. 
Tot nu toe heb ik bijna al mijn 
vakken gehaald en hoop later 

een goede pedagoog te worden. 
Er is alleen één probleem. Mijn 

andere grote droom is 
Hollywood-actrice worden. Ik wil 
beroemd worden, rondgereden 
worden in limousines, prachtige 

galajurken aan en met een 
mooie man op de rode loper 
staan. Hoe combineer ik deze 

twee carrières? 
 

Groetjes, 
A. Jolie 

 
 
Beste A. Jolie, 
Het is heel simpel: je wordt de 
nieuwe Oprah of dr Phil, niet dat 
je daar de studie voor nodig 
hebt maar je zou het als een 
combinatie kunnen zien. Of je 
speelt de altijd zo goede 
opvoeder in films. Je zou het 
niet zeggen maar er zijn zat 
glamour banen voor pedagogen 
in deze wereld. Dus weet niet of 
je alleen voor films gaat, maar 
anders zou je ook de pedagoog 
van een beroemde ster kunnen 
worden, of je zou modeshows 

voor de wat kleinere mensen 
organiseren. (ik weet niet of je 
bekend bent met pleegzorg, 
maar ergens in Amerika worden 
pleegkinderen in een modeshow 
gezet en als een potentieel 
pleeggezin het een leuke jongen 
of meisje vindt, dan mag 
diegene het meenemen). 
Oftewel: zat kansen. 

 
Groet, 

Meneer Dokter 
 
 
 
Beste A. Jolie, 
Wat Meneer Dokter ook zegt, dit 
probleem is beneden onze 
stand! Iedereen weet dat 
pedagoog het beste en sowieso 
meest glamoureuze beroep ter 
wereld is. Iedereen zou wel 
pedagoog willen worden. Het is 
een wereld van Glitter, Glamour 
en kinderen. En die wachten op 
jou! Wat geeft groter genoegen 
dat de ster zijn in het stellen 
van een diagnose, het opzetten 
van een behandeling en het 
kindje met een lach op zijn 
gezichtje weer bij de ouders af 
te leveren. Hollywood is daar 
niets bij! 
 
Groet, 
Mevrouw Dokter 
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Beste PAPdokters, 

 
Ik ben een student en gek van 
mode. Ik maak en naai mijn 

eigen kleren en combineer die 
met leuke schoenen. Tevens 

draag ik mijn boeken niet in een 
gewone tas, maar liever iets wat 

er spetterend uitziet. Ik zie er 
altijd modieus en gewaagd uit. 
Sommige studenten kijken me 
een beetje raar aan als ik de 

collegezaal binnen kom lopen op 
mijn torenhoge hakken en met 
glitters op mijn oogleden. Hoe 

kan ik zorgen dat mijn 
medestudenten iets meer 

glamour krijgen? 
 

Groetjes, 
Modieus Anoniempje 

 
 
 
 
Beste Crea Bea, 
 
Ikzelf heb helaas niet zoveel 
verstand van mode of überhaupt 
van kleren maken, maar je zou 
ook massaal kleren kunnen 
maken voor al je 
medestudenten. Ga er 
achteraan of probeer het los te 
laten en gewoon te bedenken 
dat zij geen smaak hebben. Dat 
denk ik ook altijd. 
 
Groetjes 
De PAPDokter 
 
 
 

 
 
 
 
 
Best Modieus Anoniempje, 
 
Het is fantastisch dat je iedere 
dag te tijd vindt om je zo leuk 
op te doffen voor college. Niet 
iedereen is hier helaas toe in 
staat. Als ikzelf ’s ochtends mijn 
bed uitrolde voor een college 
raapte ik slaapdronken wat 
items van de vloer die op kleren 
leken en bedacht me meestal 
pas op mijn fiets dat een 
lichtblauw overhemd in 
combinatie met een bruine 
stropdas van Meneer Dokter niet 
geslaagd was. Gebruik je 
modekennis voor een goed doel 
en breng ons wat bij. Maak 
noodpakketjes voor studenten 
die er in de felverlichte 
collegezaal toch wel erg slonzig 
bij lopen en zorg dat iedere 
student ten allen tijde gebruik 
kan maken van een haarborstel, 
wat mousse en mascara. Ja, 
zelfs de jongens. 
 
Succes,  
De PAPDokterin  
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Beste PAPdokters, 

 
Hooi, ik ben nu al 3 jaar 

Pedagogiekstudent en laatst had 
ik toch weer iets wilds 

meegemaakt! Ik heb één nichtje 
van 11 jaar en ze heeft aan het 
eind van dit schooljaar een feest 

met alle kinderen uit groep 8. 
Dit is op zichzelf niet zo 

bijzonder. Totdat het thema 
duidelijk werd: Sex, drugs and 
Rock & Roll! Mijn tante vroeg 

mij als “wannabe” pedagoog om 
mijn mening, ikzelf wist het niet 

zo goed. Ik gun mijn nichtje 
heus haar glamourmomentjes 
maar zo’n thema… ik weet het 

niet. 
 

Groetjes, 
Wannabe pedagoog 

 
 
 
 
 
 
 
Beste “wannabe”, 
 
Het is voor het eerst dat ik het 
probleem niet zie. “Sex, Drugs 
en Rock & Roll”, wie gunt dat 
zijn kind of in dit geval zijn 
nichtje niet. Je kunt er 
tegenwoordig niet vroeg genoeg 
bij zijn. En zodra het de norm 
wordt, zullen ze in hun pubertijd 
juist daarvan proberen af te 
wijken. Dan zijn alle 

tienermoeders al opgelost. Je 
moet zo vroeg mogelijk een kind 
voorbereiden op de 
samenleving, is dat niet de kern 
van Pedagogiek?  
Nu zal het niet zo’n vaart lopen 
bij een groep 8 feest en kan ze 
er waarschijnlijk gewoon heen. 
 
De mannelijke Dokter 
 
 
 
 
 
 
 
Beste “Wannabe”, 
 
Stuur je nichtje vooral langs 
onze praktijk voor een 
zwangerschapstest. De kinderen 
van tegenwoordig zijn niet meer 
te houden! Voor je het weet zijn 
ze zwanger, gebruiken ze drugs 
en luisteren ze naar die 
vreselijke ‘hip-hop’. Ik moet er 
niet aan denken dat jouw nichtje 
ten prooi zou vallen aan die 
vreselijke cultuur. We moeten 
snel ingrijpen! Ik heb over twee 
weken tijd voor een afspraak. 
Hou haar tot die tijd opgesloten 
in haar kamer zonder tv, make-
up of muziek en laat haar niet 
naar dat feest gaan. We zullen 
haar redden, koste wat kost!  
Tot snel, 
 
De wijze, vrouwelijk Dokter 
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Geachte heer en mevrouw 

PAPdokter, 
 

Ik zit hier met een prangend 
probleem. Zelf ben ik enigs kind 

en heb ouders die een paar 
centjes te makken hebben. Alles 

ten goede van mij natuurlijk! 
Laatst hebben ze me een huis 

gegeven en die is helemaal naar 
mijn zin. Duurde even voordat ik 

de juiste inrichting had 
gevonden maar het is gelukt. Nu 

mijn probleem, mijn ouders 
willen geen auto voor mij kopen, 
omdat ik al een huis heb. IK WIL 

EEN AUTO, dus heb ik al 
geprobeerd ze te paaien, of ze 

een schuldgevoel aan te praten, 
maar ze kennen me en nu moet 
ik een nieuwe techniek uit mijn 
(suède) mouw schudden. Mijn 
hoop is op jullie gevestigd en 

graag voor 30 april een 
antwoord! 

 
Hoogachtend, 

Subliem anoniem(pje) 
 
 
 
 
 
 
Beste anoniem persoon, 
 
Het spijt me dat dit antwoord 
wat laat komt en ik moet 
toegeven dat menig “sweet 
sixteen jongeren” nog wat van 
je kan leren, maar je zou toch 
echt eens moeten nadenken 
over je hebberigheid. Het zou 
eventueel later problemen 
kunnen opleveren wanneer je 

ouders niets meer voor je doen. 
Tot die tijd moet je zorgen dat 
ze wel veel voor je blijven 
betalen. Ik heb het gevoel dat ik 
je geen nieuwe technieken kan 
aanleren.  
 
Groetjes, 
Dokter-Man 
 
 

 
Best subliem anoniempje, 
 
Mijn man kan je dan wel geen 
nieuwe dingen leren, ik wel. Ik 
heb maar één woord voor je: 
hongerstaking. Het beste is dat 
je het niet eens echt hoeft te 
doen. Zeg tegen je ouders dat je 
in hongerstaking bent tot je een 
auto krijgt. Vervolgens kan je 
blijven eten en drinken wat je 
wilt zolang je ouders het niet 
zien. Als je ouders in je huis zijn 
of jij bij hen, ga je lijdend op de 
bank liggen kermen en zuchten. 
Teken voor dramatisch effect 
wat wallen onder je ogen. Werkt 
altijd. 
Veel plezier met je auto! 
 
Dokter-Woman 
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Wall of Fame – Leden van PAP 
 
1. Naam en leeftijd: 
Suzanne van Eijk, 22 jaar 
 
2. Studiejaar: 
4de jaars bachelorstudent (4de jaars Psychologie, 
3de jaars Orthopedagogiek) 
 
3. Grootste glamourmoment bij PAP: 
Ik denk dat mijn grootste glamourmoment bij 
PAP was dat ik in het PAPbestuur zat en dat wij 
met onze glamourous mantelpakjes (érg handig 
op de fiets) allerlei constitutieborrels van andere 
studieverenigingen bezochten. En een ander 
glamourmoment: terwijl ik een volleywedstrijd 

speel, vraagt het meisje aan de andere kant van het net: "Mag ik wat vragen; jij 
zit toch bij PAP??". 
 
1. Naam en leeftijd: 
Eveline Schoevers, 19 jaar  
 
2. Studiejaar: 
Eerstejaars 
 
3. Grootste glamourmoment bij PAP: 
Om er naast de studie nog wat bij te doen, ben ik dit 
jaar in de Dagjes-commissie gegaan. Mijn meest 
glamourous moment was dan ook het dagje naar 
Brussel dat we hebben georganiseerd! Precies op die 
dag was er in Brussel de studentendag. Er liepen 
overal oud-studenten rond met rare petjes die bier 
van manneke pis gingen drinken of zoiets dergelijks! 

Het was in ieder geval 
erg grappig om te zien 
en het was een super 
leuke dag! Ik hoop de 
komende jaren nog meer leuke dingen bij PAP mee 
te maken!  
 
1. Naam en leeftijd: 
Stefan Pruijn, 19 jaar 
 
2. Studiejaar: 
Eerstejaars 
 
3. Grootste glamourmoment bij PAP:   
Ik heb nog geen echte glamourmomenten, maar 
welk moment is nou niet leuk met PAP ;)  
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1. Naam en leeftijd:  
Bas Dumoulin, 22 jaar 
 
2. Studiejaar: 
5de jaars, Master Orthopedagogiek, 
werkveld Jeugdzorg 
 
3. Grootste glamourmoment bij PAP: 
Ik heb een heleboel momenten bij PAP 
gehad die heel tof waren, ik twijfelde nog 
even of ik zou vertellen over het 
gigantische personeelsfeest waarbij ik met 
niet nader te noemen medewerkers van de 
FSW tot diep in de nacht het glas heb 

geheven, maar een echt glamourmoment heb ik meegemaakt in het 
Academiegebouw. Samen met Annemiek bezochten wij de oratie van Paul 
Verweel, die de nieuwe Krajicek Hoogleraar voor Bestuur en Organisatie werd. 
Annemiek en ik volgden vakken van de minor Sport, Bewegen en Beleid en deels 
volgden we die vakken aan de USBO. Meneer Verweel onderzoekt onder andere 
het verkrijgen van respect door sport, bijvoorbeeld door regels aan te passen die 
het mogelijk maken om met lange broek en hoofddoek te voetballen. Je moet zo'n 
oratie zien als een soort kerkdienst: in het publiek zitten de familie en daarachter 
het gepeupel, zodra het orgel speelt lopen de hoogleraren in toga naar voren en 
gaan in het koor zitten. Achter de rijen hoogleraren zitten links de 
studentenverenigingen (en geeuwen dat ze doen, die moeten elke dag) en rechts 
de studieverenigingen (die alleen naar relevante oraties gaan). Dhr. Verweel 
stond aan het spreekgestoelte en hield zijn presentatie. Als bestuursleden van PAP 
zaten we dus op het podium, terwijl zijn ouders en naaste familie, Richard en 
Daphne natuurlijk, maar ook Anton Geesink en Aleid Wolfsen bij het gewone volk 
in het publiek zaten. Om daarna natuurlijk na de hoogleraren als eerste te mogen 
feliciteren (de discussie met de studentenverenigingen blijft oplaaien) en te 
borrelen met alle aanwezigen, rug aan rug met de burgemeester van Utrecht. Dat 
zijn dingen die je mee kan maken als je in een bestuur zit, als je er een 
glamourjaar van wil maken. 
 
1. Naam en leeftijd: 
Merel de Bondt, 21 jaar 
 
2. Studiejaar: 
2de jaar Orthopedagogiek. 
 
3. Grootste glamourmoment bij PAP:   
Mijn glamour moment was voor mij onze 
constitutieborrel, waar wij als bestuur werden 
gefeliciteerd door de andere verenigingen. Het was 
een lange avond, vol met onzin verhalen en gekke 
mensen. Maar het was een moment wat ik anders 
nooit zou hebben meegemaakt en wat toch wel heel 
bijzonder was. Je eigen constitutieborrel is zo 
spannend en dat vond ik heel tof om mee te maken! 
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1. Naam en leeftijd:  
Corina van Dongen, 20 jaar  
 
2. Studiejaar: 
Ik ben op dit moment derdejaars 
bachelorstudente Pedagogische 
Wetenschappen! Als alles goed verloopt zal 
ik dit jaar mijn bachelordiploma behalen. 
Ondanks het wel of niet behalen van mijn 
bachelordiploma heb ik ervoor gekozen om 
volgend jaar een extra jaartje te studeren 
voordat ik aan mijn Master 
Orthopedagogiek ga beginnen. Het 
studentenleven kan naar mijn idee namelijk 

niet lang genoeg duren en ook kan ik PAP, DE studievereniging van Pedagogische 
Wetenschappen, nog niet loslaten!  
 
3. Grootste glamourmoment bij PAP:   
Mijn lidmaatschap bij PAP heeft mij veel glamour- en leermomenten opgeleverd. 
Mijn allergrootste glamourmoment was mijn 
bestuursjaar ('08-'09) samen met nog vijf andere 
PAPmeiden. Tijdens dit jaar heb ik ontzettend veel 
geleerd. Met elkaar hebben we veel gelachen en leuke 
momenten gedeeld. Ook hebben we wat minder leuke 
dingen meegemaakt, maar het allerbelangrijkste is dat 
ik er super, leuke, lieve en gezellige vriendinnetjes aan 
heb over gehouden!! 
 
1. Naam en leeftijd: 
Annabelle de Wolf, 19 jaar 
 
2. Studiejaar: 
2de jaars Orthopedagogiek 
 
3. Grootste glamourmoment bij PAP:  
Mijn grootste glamourmoment bij PAP was vorig jaar 
het moment waarop het mij lukte om achter de boot 
aan een kabel te hangen en ook nog eens op de 
waterski’s te blijven staan! Hopen dat het uitje er dit 

jaar weer komt, en dat het mij dan nog beter 
afgaat! 
 
1. Naam en leeftijd: 
Ilona Post, 22 jaar 
 
2. Studiejaar: 
5de jaars student, Master Orthopedagogiek 
richting Gehandicaptenzorg/Kinderrevalidatie 
 
3. Grootste glamourmoment bij PAP:  
Het eerstejaarsweekend van PAP! 
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1. Naam en leeftijd: 
Henrieke Sterkenburg, 21 jaar 
 
2. Studiejaar: 
Ik volg nu het tweede jaar van de bachelor 
Orthopedagogiek.  
 
3. Grootste glamourmoment bij PAP:  
Mijn meest Glamourous moment bij PAP was 
onze constitutieborrel om ons als nieuw 
bestuur aan andere besturen voor te stellen. 
We stonden allemaal in onze nette, chique, 
nieuwe zwarte jurkjes (behalve onze enige 
bestuursman dan) op een rij in een mooie zaal 

in het Academiegebouw. Allemaal op zeer hoge hakken, waardoor we aan het eind 
van de avond krom liepen van de pijn. Maarja, wie mooi wil zijn moet pijn lijden! 
En natuurlijk konden we niet onderdoen voor alle ander besturen in hun nette 
kleding. En dat was ook niet het geval! Hoewel de avond voor een enkel persoon 
ietwat onglamourous eindigde, was het uiteindelijk voor mij wel een hele leuke 
PAPervaring! 
 
 
1. Naam en leeftijd: 
Sofie Draaijer, 21 jaar 
 
2. Studiejaar: 
2de jaars bachelor Pedagogische Wetenschappen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. Naam en leeftijd: 
Sophie Froger, 21 jaar 
 
2. Studiejaar: 
3de studiejaar Bachelor 
 
3. Grootste glamourmoment bij PAP: 
Studiereis in Belgrado en Dublin, geweldig!! En 
het organiseren van het EJW in 2008! 
 
Foto samen met Frouke op EJW 08. 
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1. Naam en leeftijd: 
Helga Bos, 25 jaar 
 
2. Studiejaar: 
Pre-master, jaar 1 Orthopedagogiek 
 
3. Grootste glamourmoment bij PAP:  
Nog niet gehad, maar wat niet is, kan nog komen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Naam en leeftijd: 
Daniëlle Gillissen, 22 jaar 
 
2. Studiejaar: 
Bachelor-3, minoren jeugd en criminaliteit en 
psychosociale problemen 
 
3. Grootste glamourmoment bij PAP:  
Mijn voorzitterschap in het collegejaar 2008-2009 
uiteraard. En dan vooral het PAPpraatje in 
Theatron in de FI-week voor een zaal van 480 
eerstejaars! 
 

 
 
 
 
1. Naam en leeftijd:  
Annette van Kerkhof, 25 jaar 
 
2. Studiejaar:  
3de jaars Orthopedagogiek  
 
3. Grootste glamourmoment bij PAP:  
De studiereis naar Dublin :D 
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1. Naam en leeftijd:  
Ines Hop, 23 jaar 
  
2. Studiejaar: 
5de jaars student, eerste jaar Master  
Orthopedagogiek, werkveld Leerlingenzorg 
 
3. Grootste glamourmoment bij PAP:  
Natuurlijk de studiereizen naar Belgrado en Dublin 
geweest. Glamourous in het vliegtuig je laten 
vervoeren naar een toplocatie, alwaar je 
interessante lezingen en je Hollandse Glitter and 
Glamour laat zien aan de locals. :) 
 
 
 

 
1. Naam en leeftijd: 
Madelon (Brigitte) van Egmond,  
20 jaar 
 
2. Studiejaar: 
Ben nu derdejaars student, studiepad 
MOV, en ik ga in september hopelijk aan 
de Master MOV beginnen. 
 
3. Grootste glamourmoment bij PAP: 
Toch wel het waterskiën in juni 2009. Ook 
al was ik niet de beste, ik ben zonder te 
vallen over het water gesjeesd! Zie hier mijn verhaal: Het begon allemaal met de 
aankondiging. Waterskiën..! En niet zomaar waterskiën, maar nee, waterskiën 
achter een echte speedboot! Ik hoefde natuurlijk geen seconde na te denken en 
heb me zo snel mogelijk ingeschreven voor deze activiteit. Op DE dag vertrokken 
we vanaf Utrecht met de trein naar Enkhuizen en daar stond ons een mooie 
verrassing te wachten. Talisa, commissielid van de Uitjes, kwam ons ophalen met 
haar speedboot! Eenmaal aangekomen bij het clubhuis van de 
watersportvereniging, was het tijd voor de modeshow. De meest strakke pakjes 
werden om onze sexy lijven getrokken en de ritjes werden tot in de nek strak 
aangetrokken. Een paar mooie kiekjes werden gemaakt en toen was het tijd voor 
het waterspektakel. De eersten waagden zich op de planken en gingen aan de 
boot hangen. De een na de ander durfde de uitdaging aan en toen was ik aan de 
beurt. Vol adrenaline trok ik de ski's aan en toen gebeurde het..... HET LUKTE! 
Zowaar ik Madelon heet, zweer ik dat ik na het opstaan niet meer gevallen ben. 
Met een grote glimlach heb ik me minutenlang over het water laten voortslepen 
(eerst aan zo'n stok, later achter de boot aan een lijn) en bij de steiger ben ik met 
gepaste trots aan wal gegaan. Ik geef toe, ik was niet de beste, maar het was 
ontzettend gaaf om te doen. Hopelijk kunnen we dit jaar weer waterskiën! 
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1. Naam en leeftijd: 
Evelien Feddes, 19 jaar 
 
2. Studiejaar: 
1e jaars 
 
3. Grootste glamourmoment bij PAP: 
Nog geen glamourmomenten gehad, maar daar gaan 
er vast nog veel van komen ! :) 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Naam en leeftijd: 
Thai Nguyen, 20 jaar 
 
2. Studiejaar: 
Op het moment ben ik eerstejaars student. 
 
3. Grootste glamourmoment bij PAP: 
Als Glamourmoment van de vele PAPevents, moet 
ik toch gaan voor het eerstejaars weekend. Het 
super weekend waar ik een boel leuke mensen heb 
ontmoet! 
 
 
 
 
 

 
 
1. Naam en leeftijd: 
Susanne Exterkate, 19 jaar. 
 
2. Studiejaar: 
Ik zit in het eerste jaar van de studie en vind het tot 
nu toe nog heel leuk! 
 
3. Grootste glamourmoment bij PAP: 
Een glamourmoment bij PAP was het presenteren 
van de studiereis, iedereen was heel enthousiast.  
Maar het grootste glamourmoment moet nog komen 
en dat is natuurlijk de studiereis naar Riga! Heb er 
superveel zin in! 
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1. Naam en leeftijd: 
Eline Westhof, 19 jaar 
 
2. Studiejaar: 
Eerstejaars 
 
3. Grootste glamourmoment bij PAP: 
Ik heb nog niet echt glamourmomenten 
gehad, maar die gaan hopelijk nog wel komen! 
 
 
 

 
 
1. Naam en leeftijd: 
Wietske Bosma, 21 jaar 
 
2. Studiejaar: 
Tweedejaars studente MOV. Daarbij ben ik ook de 
Coördinator Ontspanning van PAP. 
 
3. Grootste glamourmoment bij PAP: 
De meest glamourous momenten bij PAP heb ik 
beleefd tijdens de eerste weken van het ‘bestuur 
zijn’. Gekleed in zwart jurkje en op hoge hakken 
hebben we toen heel wat constitutieborrels 
onveilig gemaakt.  
 
 
 
 

 
 
1. Naam en leeftijd: 
Dominique Nueman, 21 jaar 
 
2. Studiejaar: 
Tweede jaar Orthopedagogiek 
 
3. Grootste glamourmoment bij PAP: 
Ik heb nog geen glamour momenten meegemaakt 
bij PAP maar ik kijk erg uit naar de studiereis van dit 
jaar naar Riga! 
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1. Naam en leeftijd: 
Jorinde Pasman (14-08-1988), 21 jaar 
 
2. Studiejaar: 
4de studiejaar, 3de jaar Ba. Volgend jaar Master 
Orthopedagogiek 
 
3. Grootste glamourmoment bij PAP: 
Uiteraard mijn bestuursjaar 08-09 en de studiereis 
naar Dublin. Het dagje strand was optimaal 
Glamour, met de prachtige zonnestraaltjes!!!!!!!!! En 
op een wakeboard blijven staan is ook wel optimaal 
Glamour! 
 
 
 
 

1. Naam en leeftijd:  
Carolien van Liempt, 21 jaar. 
 
2. Studiejaar:  
Pré-master Orthopedagogiek aan de Universiteit van 
Utrecht. Mijn vooropleiding is de PABO in Helmond. 
 
3. Grootste glamourmoment bij PAP: 
Ik wacht zelf ook nog op dat spectaculaire moment 
;-) Dus ik denk dat het binnenkort tijd is voor een 
leuk feest! :D 
 
 
 

 
 
 
1. Naam en leeftijd: 
Melissa Driessen, 21 jaar 
 
2. Studiejaar: 
Pre-master Orthopedagogiek 
 
3. Grootste glamourmoment bij PAP: 
Mijn grootste glamourmoment bij PAP is tot nu toe 
een stukje in de Almanak. Het wordt dus hoog tijd 
voor nog meer grote glamourmomenten! Wie weet 
binnenkort?! 
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1. Naam en leeftijd: 
Sandra van Dasselaar 18 jaar  
  
2. Studiejaar: 
Eerstejaars studente, Pedagogische 
Wetenschappen 
  
3. Grootste glamourmoment bij PAP: 
Bij de Goededoelen bingo de hoofdprijs 
gewonnen, jawel het spel: Halli Galli! =D 
 
 
 
 

 
1. Naam en leeftijd:  
Latifa Hassell, 21 jaar 
 
2. Studiejaar:  
Tweedejaars 
 
3. Grootste glamourmoment bij PAP: 
Mijn grootste glamourmoment bij PAP was tijdens de 
constitutieborrel. Toen werd ik officieel de 
Coördinator PR van PAP. Op deze dag was ik heel 
trost op mezelf en op mijn chique jurkje! 
 
 
 

 
 
 
 
1. Naam en leeftijd: 
Nina Mast, 21 jaar 
 
2. Studiejaar:  
Eerstejaars 
 
3. Grootste glamourmoment bij PAP: 
Nog geen glamourmomenten bij PAP 
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1. Naam en leeftijd:  
Iris Miedema, 20 jaar 
 
2.Studiejaar:  
Ik ben in 2008 begonnen aan de opleiding en zit nu 
dus in mijn 2de jaar. 
 
3. Grootste glamourmoment bij PAP: 
Ik heb nog niet zoveel glamour meegemaakt.. 
 
 
 
 
 
 
 

1.Naam en leeftijd: 
Corine Vos, 22 jaar 
 
2. Studiejaar: 
Bachelorjaar 4, richting Orthopedagogiek 
 
3. Grootste glamourmoment bij PAP: 
De zaterdagavond van het 
EersteJaarsWeekend in 2008 met het thema 
Olympische Spelen. Als bestuurslid had ik 
samen met de EJW-commissie voor de 
tweede avond van het weekend een 
galadiner georganiseerd. En dit was zeer geslaagd! Het was supertof om te zien 
dat alle eerstejaarsstudenten zich netjes aan de 'dresscode' hadden gehouden. 
Iedereen had een oranje detail: stropdas, sjaal, haarband, ketting, strik etc,. Wat 
één zinnetje in een brief wel niet teweeg kan brengen. Het was geen echt 
'Glimmer en Glamour'-diner wat eten betreft, maar de sfeer was erg gezellig, 
mede dankzij de flessen witte wijn en rosé. Die avond voelde als kroon op het 
werk van de organisatie van het EJW, en we zaten nog maar op de helft van het 
weekend! 

 
 
1. Naam en leeftijd:  
Laura Roetman, 17 jaar 
 
2. Studiejaar:  
Eerstejaars 
 
3. Grootste glamourmoment bij PAP: 
Op het EJW met het meelspel.. volgens mij 
was ik niet meer te herkennen 
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1. Naam en Leeftijd:  
Laura van Wijnen, 19 jaar 
 
2. Studiejaar:  
Bachelor 2 (pedagogiek uiteraard ;-)) 
  
3. Grootste glamourmoment bij PAP: 
Mijn glamourous moment bij PAP is dat ik in DE 
Dublin-film mee mocht spelen. 
Na de studiereis naar Dublin in 2009 stond mijn 
leven helemaal op zijn kop, 
ik was in één klap beroemd ;-). 
Wil je mij zien schitteren in de film? Vraag dan even 
aan het PAPbestuur of je hem een keer mag zien! 
 
 

 
1. Naam en leeftijd:  
Sosha Timmermans, 18 jaar 
 
2. Studiejaar:  
Eerstejaars, dus nog geen 
Master/studierichting o.i.d. 
 
3. Grootste glamourmoment bij PAP: 
Nou ik denk dat dit het tegenovergestelde 
is. Namelijk de bonte-avond op het EJW. 
Het verzonnen PAPlied zingen op de 
melodie van 'Het hondje van de bakker'. 
Ik had de solo-stem en de rest van mijn 
groepje zong mij na. Daar sta je dan, in 
je oranje pakje een raar liedje te zingen 
voor de hele groep die je eigenlijk niet 
kent! Ach, ik vond het niet erg hoor. Ik 
voelde me heel erg glamourous! 

 
 
 
1. Naam en leeftijd:  
Renée Narinx, 19 jaar  
 
2. Studiejaar  
Eerstejaars 
 
3. Grootste glamourmoment bij PAP: 
Mijn grootste glamourmoment bij PAP tot nu toe was 
het spijkerpoepen tijdens het EJW! 
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1. Naam en leeftijd:  
Veronique van Dam, 21 jaar 
 
2. Studiejaar:  
3de jaar; Orthopedagogiek 
  
3. Grootste glamourmoment bij PAP: 
Mijn grootste glamourmoment bij PAP was de 
studiereis naar Belgrado in 2008. ’s Avonds, in het 
donker maakten wij een tocht op een 
rondvaartboot over de rivieren van Belgrado. 
Hierbij was aanwezig: partymuziek, een drankje 
en gezelligheid. Kortom, een en al Glamour! 

 
 
 

1. Naam en leeftijd:  
Imke van Lotringen, 21 jaar 
 
2. Studiejaar:  
Ik zit nu in mijn vierde jaar, de Master 
Jeugdzorg en loop daarvoor nu stage 
bij de afdeling kinder- en 
jeugdpsychiatrie bij het UMC Utrecht. 
 
3. Grootste glamourmoment bij PAP: 
Het meest glamour dat ik bij PAP heb 
mogen meemaken zijn de ontzettend 
leuke tijden die ik er met mijn pedagogiek vriendinnen heb doorgebracht. 
Zo zijn we met vier van de vijf (de laatste zat in Australië, ook niet vervelend) 
mee geweest op studiereis naar Dublin. Ontzettend leuk was het! En daarom 
bijgevoegd in de bijlage een foto op de mooie campus van Dublin, waarvan weinig 
te zien is omdat vooral wij erop staan! :) 

 
 
1. Naam en leeftijd:  
Margriet Wiersma, 18 jaar 
 
2. Studiejaar:  
Eerste jaar van pedagogische wetenschappen.  
 
3. Grootste glamourmoment bij PAP: 
Een glamourmoment bij PAP was het 
eerstejaarsweekend. En dan vooral dat ruilspel en de 
bonte-avond. Super gezellig! Verder was de Zumba-
workshop ook erg geslaagd en ik weet zeker dat de 
reis naar Riga ook een glamourmoment gaat 
worden.
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1. Naam en leeftijd: 
Lena Klein Hofmeijer, 19 jaar 
 
2. Studiejaar: 
Ik zit in het eerste jaar van de studie 
Pedagogische Wetenschappen.  
 
3. Grootste glamourmoment bij PAP: 
Mijn meest glamourous moment bij PAP was 
op het eerstejaars weekend toen ik eerst met 
mijn mond een dropje uit een bak water 
moest vissen en direct daarna in een bak 
met meel een dropje met mijn mond moest 
pakken. Helaas mocht ik niet gelijk mijn 

gezicht wassen maar moest ik op een heel zeer oncharmante manier een 
aardappel naar voren slingeren met een andere aardappel die met een touwtje 
tussen mijn benen hing. Het meest glamourous aan deze hele situatie was het 
sikje van meel dat aan mijn kin hing. Helaas is daar een foto van. Dat is dan gelijk 
mijn meest glamourous foto. 
 
 
1. Naam en leeftijd: 
Amber Kerkhof, 20 jaar 
 
2. Studiejaar: 
Ik studeer Pedagogische Wetenschappen sinds 
september 2008 en vind het heel leuk. 
 
3. Grootste glamourmoment bij PAP: 
Mn grootste glamour moment was m’n eerste 
college. 
 
 
 
 

 
 
1. Naam en leeftijd: 
Roos Kurstjens, 21 jaar 
 
2. Studiejaar: 
Tweedejaars 
 
3. Grootste glamourmoment bij PAP: 
Nog niet gehad... Komt nog, komt nog... (A) 
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1. Naam en leeftijd:  
Angela van Hunen, 20 jaar 
 
2. Studiejaar: 
3de jaar Orthopedagogiek! Volgend jaar Master, 
Gehandicaptenzorg en Kinderrevalidatie 
 
3. Grootste glamourmoment bij PAP: 
Ik heb niet zo veel gedaan bij PAP.. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
1. Naam en leeftijd: 
Marcella Zevenbergen, 20 jaar 
  
2. Studiejaar: 
Eerstejaars. 
 
3. Grootste glamourmoment bij PAP: 
Eigenlijk nog geen. 
 
 
 

1. Naam en leeftijd: 
Roderick Stol, 21 jaar 
 
2. Studiejaar: 
3. Orthopedagogiek, richting Psychosociale 
Problemen en Gehandicaptenzorg. 
 
3. Grootste glamourmoment bij PAP: 
Klinkt bestuurslid zijn niet als een enorm cliché? ;) 
Nou, het is wel zo, want je weet niet hoe vaak je 
(glamourous) op de foto komt tijdens je bestuursjaar 
bij PAP! Maar daarnaast vind ik mijn introductie bij 
de PAPerascie in mijn eerste jaar ook 
noemenswaardig: ik werd met een enorme lelijke 
foto (flink ingezoomd op mijn hoofd) in de 4de 
PAPeras gezet (omdat ik tijdens de studiereis actief 
lid was geworden van die commissie) met het 
bijschrift dat ik nieuw was. Zo wisten alle leden ook 

meteen dat ik erbij was gekomen! 
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1. Naam en leeftijd:  
Laura Koelmans, 21 jaar 
 
2. Studiejaar: 
Ik zit in het tweede jaar, studiepad 
Orthopedagogiek. 
 
3. Grootste glamourmoment bij PAP: 
Tja... als voorzitter van deze glamourous 
vereniging beleef je natuurlijk aan de 
lopende band dat soort momenten:). 
Hoogtepunten: het moment dat ik gebeld 
werd met het nieuws dat ik de nieuwe 
voorzitter zou worden, dat was natuurlijk 

een speciaal moment. Heel erg glamour was het niet, ik was in een enorme haast 
een cadeautje voor mijn zusje aan het kopen die een belangrijke presentatie had 
en in die winkel verkeerde ik dus plotseling in totale shock omdat ik niet alleen 
voor het nieuwe bestuur was aangenomen, maar ook nog eens voorzitter zou 
worden... daarna volgden de leuke momenten elkaar in rap tempo op: de eerste 
bijeenkomst met het nieuwe bestuur op mijn verjaardag, talloze promotiepraatjes 
tijdens de FI-week (is driehonderd eerstejaars toespreken in zo'n grote collegezaal 
een glamourmoment? Jawel toch? Best spannend in ieder geval...), de installatie 
op de ALV en natuurlijk onze beruchte constitutieborrel. Ja, die borrel... je staat 
de hele avond te glamouren in je nieuwe bestuursjurkje, maar toen de boel uit de 
hand liep en er een raam sneuvelde (zie het verhaal over de constitutieborrel in 
deze Almanak) realiseerde ik me dat deze glamour ook een keerzijde heeft. Als je 
jezelf in de spotlights zet, moet je ook de problemen oplossen die daaruit voort 
kunnen komen. Het Academiegebouw was niet zo blij en de avond kreeg een 
behoorlijke staart. Gelukkig hebben niet alle glamourmomenten zo'n einde en ik 
hoop dat de mooie momenten die mij nog te wachten staan dit jaar alleen maar 
glamourous en stralend zullen zijn! 
 
 
 
1. Naam en leeftijd: 
Desirée Florisson, 23 jaar  
 
2. Studiejaar:  
Vierdejaars (bestuursjaar gedaan); nu 
Master Orthopedagogiek met werkveld 
Gehandicaptenzorg & Kinderrevalidatie 
 
3. Grootste glamourmoment bij PAP: 
Hmmm, ik ben beschamelijk non-actief 
binnen PAP. Wel al lid sinds mijn eerste jaar 
maar nooit iets mee gedaan, behalve de 
mails en het boekje lezen. 
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1. Naam en leeftijd:  
Fardau Verdonk, 19 jaar  
 
2. Studiejaar:  
Jaar 1: 2009/2010  
 
3. Grootste glamourmoment bij PAP: 
Noouuu... dat we eeeindelijk besloten wat de 
bestemming werd voor de studiereis! Glamourous 
genoeg toch?:D 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Naam en leeftijd: 
Femke Everaarts, 20 jaar 
 
2. Studiejaar:  
Derdejaars, richting Orthopedagogiek 
 
3. Grootste glamourmoment bij PAP: 
Het PAPgala van 2009! Eerst heerlijk optutten 
met z'n allen en daarna op weg naar de Havana! 
 
 
 
 

 
 
 
 
1. Naam en leeftijd: 
Sofia Moll, 18 jaar 
 
2. Studiejaar: 
Bachelor Pedagogische Wetenschappen, eerste 
jaar 
 
3. Grootste glamourmoment bij PAP: 
Grootste glamourmoment bij PAP was het in 
elkaar zetten van deze glamourous Almanak! 
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Tips voor een feestje 
Hoe bereid je jezelf goed voor? 

 

1. Als je haar maar goed zit!     
Zorg ervoor dat je je haar hebt gewassen met een goede shampoo & 
crèmespoeling voor een topresultaat. Hierdoor ziet je haar er weer 

glanzend en goed verzorgd uit, en voel jij je direct ook weer een stuk 
beter! Doe eens een keer gek, en maak er een mooie coupe van. 

Iedereen zal denken dat je naar de kapper bent geweest & je krijgt vast 
een hoop complimentjes! 

 
 

2. Trek je mooiste outfit aan, maar zorg ook dat 
je je er prettig in voelt. 

Natuurlijk wil je er op je eigen feest op en top uitzien. Iedereen moet 
naar jou kijken, want jij staat in de schijnwerpers! Hiervoor heb je de 
perfecte outfit nodig. Je kunt het best gaan shoppen voor een mooi 

jurkje, en de heren voor een strak pak. Maar het moet ook weer niet te 
opvallend zijn. Zorg ervoor dat je straalt, maar wel op een bescheiden 

manier. Je prettig voelen in je outfit is ook wel zo belangrijk omdat 
iedereen zich op jou richt. 

 

3. Doe een lekker geurtje op. 
Lekker ruiken is een must. Op de meeste feestjes zijn vaak meer mensen 
dan ruimte. Erg gezellig natuurlijk, maar naar een paar uur hard feesten 
hangt er een behoorlijke zweetlucht. Natuurlijk komt deze lucht niet van 
jou, want jij hebt altijd een lekker geurtje op dat niet te sterk is maar 

wel sterk genoeg om de zweetgeur te overheersen! Bovendien trek je de 
meeste mensen aan met een lekker fris geurtje. 

 
 

4. Ga los! 
Lekker dansen en swingen op vette muziek kan en mag natuurlijk niet 

ontbreken op een goed feestje! Jij hebt thuis natuurlijk al je vette 
dansmoves al geoefend en steelt hiermee de show. Je krijgt niet alleen 
superveel aandacht van die ene leuke jongen, maar het is ook nog eens 
goed voor de conditie (calorieën verbranden). Heb je gelijk je work-out 

van die dag weer gehad! 
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Glamourous PAPuitspraak: 

Femke zegt tegen Roderick: “Ik heb altijd honger als ik je zie!” 

Glamourous PAPuitspraak: 

Roderick zegt tegen Henrieke: “Ik moet nog een paar 

posters ophalen. Laura vroeg of ik dat even wilde doen.” 
Henrieke: Je bent gewon Laura’s bitch dus! 

Glamourous PAPuitspraak: 

Stefan over een nieuw mannenuitje: “Nou, als we dan toch 
gaan lasergamen met onze beschermvrouwen, dan wil ik wel 
dat de meiden tegen de vrouwen gaan!” 

 

5. Flirt, maar met mate. 
Als je eindelijk je hunk ziet lopen wil je eigenlijk gelijk op hem afrennen 
en een gesprekje met hem beginnen. Toch is dit niet de juiste manier 

van aanpak. Je doet eerst alsof je hem niet ziet, als je merkt dat hij naar 
je kijkt, dan kijk je een aantal keren terug maar niet al te opvallend 
natuurlijk. Speel een beetje hard-to-get, hij moet er wel een beetje 
moeite voor doen. Als je merkt dat hij je echt wel ziet zitten en een 

gesprek met je aan gaat, praat dan leuk en spontaan terug & wie weet 
wat daar van terecht komt. 
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Tips voor een feestje 
Hoe pak je het organiseren van een feestje aan? 

 

1. De feestdatum 
Het is raadzaam om als eerste de exacte feestdatum te bepalen. Dit 

maakt overleg met anderen wel zo makkelijk. 
 

2. Begin op tijd 
Begin op tijd met de voorbereiding, zo kom je niet op het allerlaatste 

moment voor verrassingen te staan. Eventuele problemen kan je op deze 
manier nog tijdig opvangen. Hou er bijvoorbeeld rekening mee, dat als je 

te laat begint de gewenste locatie, cateraar en/of het entertainment al 
volgeboekt zijn. 

 
3. Stel een budget vast 

Stel van te voren vast hoeveel je te besteden hebt en hou je daar ook 
aan. Met een beetje creatief denkwerk kan je vast wel leuke (én 

goedkope) alternatieven verzinnen. 
 

4. De hoofdrolspeler(s) 
Houd rekening met degene(n) voor wie het feest gevierd wordt, ook als 

je dit zelf bent. Het gaat er bovenal om, dat het feest past bij de 
hoofdrolspeler(s). Welke wensen zijn er? Wie moet worden uitgenodigd? 

Welk soort feest? Wat kan absoluut wel of niet? 
 

5. De gasten 
Houd daarnaast ook rekening met de gasten. Dit zou je kunnen oplossen 
door het muziekaanbod af te wisselen, zo is er toch voor ieder wat wils. 

 
Verder is/zijn er altijd wel één of meerdere gasten die een dieet volgen. 

Zorg dat er ook voor hen iets te eten is, dit zal zeker worden 
gewaardeerd. 

Wat ook leuk is, is om voor geschikt entertainment te zorgen. Iets wat 
dus bij alle soorten mensen en leeftijden past. 

 

6. De uitnodiging 
Kondig je feest ruimschoots van te voren aan. Iedereen heeft het 

tegenwoordig druk en het zou jammer zijn als een gedeelte niet kan 
komen, omdat ze al andere verplichtingen hebben. Vraag ook om een  
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bevestiging en/of afmelding, zodat je weet hoeveel mensen je echt kunt 

verwachten. Houd voor de duidelijkheid een lijst bij van de reacties. 
 

7. De feestlocatie 
De gekozen feestlocatie is een grote sfeerbepaler. Bedenk van tevoren 

dan ook eerst welke sfeer je ambieert voor je feest en ga daarna op zoek 
naar een locatie die past bij je wensen. 

Bovendien moet je rekening houden met het aantal gasten dat je wilt 
uitnodigen. De gekozen ruimte mag niet te klein zijn, maar ook zeker 

niet te groot. 
 

8. Een routebeschrijving 
Indien je het feest niet thuis viert, is het voor je gasten bijzonder 

plezierig als je ze voorziet van een routebeschrijving. Verstuur deze 
bijvoorbeeld samen met je schriftelijke uitnodiging. 

 

9. Een verlanglijst 
Maak een verlanglijst, je zult geheid de vraag krijgen of je nog wensen 

hebt. Gebruik bijvoorbeeld een notitieboekje, waar je je wensen in 
schrijft of plakt, met de winkel waar het te koop is en de prijs erbij 

(indien bekend). Schrijf op elke pagina slechts één cadeau-idee. Laat je 
gasten het boekje bekijken en een suggestie uitzoeken. Daarvan trekken 
ze vervolgens het blaadje uit het boekje. Zo voorkom je dat er dubbele 

cadeaus worden gekocht. Kijk zelf niet meer in het boekje! 
 

10. Muziek 
Muziek is een haast onontbeerlijk onderdeel van een feest. Deze bepaalt 
namelijk voor een groot deel de sfeer van je feest. Kies voor live muziek, 

een dj of drive-in show of voor eigen opnames. 
 

11. Entertainment 
Je hebt verschillende mogelijkheden als je iets extra's voor je feest wilt. 

Zo kan je kiezen voor een themafeest, een spel of het inhuren van 
entertainment. Denk eens aan een verrassende act zoals een 

poetsgekke, praatgrage toiletjuf of een ober, die constant denkbeeldige 
pluisjes van ieders kleding plukt. Of een goochelaar, die tussen je gasten 
doorloopt. Een sneltekenaar, die karikaturen van je gasten maakt. Een 

sneldichter, die met enkele gegevens een gedicht samenstelt voor 
afzonderlijke gasten. Ga dus gewoon eens op zoek naar wat er in jouw 

omgeving allemaal aan leuks te vinden is! 
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12. Catering 
Als je jouw feest in een speciale gelegenheid viert, is de catering daar 

vaak bij inbegrepen. Wil of moet je zelf iets regelen, ga dan in je 
omgeving op zoek en vraag gerust of je het één en ander mag proeven, 
zodat je ook zeker weet dat je de goede keuze maakt. Vraag eventueel 

aan vrienden en bekenden suggesties voor en/of ervaringen met 
bepaalde cateraars. 

Vergeet bovendien de drank niet als je zelf alles moet regelen! 
 

13. Een fotograaf en/of filmer 
Foto's en filmopnames bieden een blijvende herinnering aan je feest, 

regel daarom een fotograaf en/of filmer. 
 

14. De feestplanning 
Houd ruimte over in je feestplanning voor onverwachte of onvoorziene 
momenten. Het kan je heel wat stress besparen, als je niet constant op 

de tijd hoeft te letten. 
 

15. Feest thuis? Regel hulp 
Zeker als je het feest thuis wilt vieren, is het aan te raden om hulp te 

regelen. Denk bijvoorbeeld aan hulp in de bediening of bij het 
opruimen/afwassen. Zo heb je zelf de tijd voor andere zaken, zoals 

genieten van je feest, wat natuurlijk erg belangrijk is! 
 

16. Overnachtingsmogelijkheid 
Moeten je gasten van ver komen? Dan is het aan te raden om 

slaapplaatsen te regelen of enkele mogelijkheden aan te reiken voor een 
betaalde overnachting. Voeg eenvoudig een briefje toe aan de 

uitnodiging met adressen en prijzen van overnachtingsmogelijkheden in 
de buurt. Zelfs voor mensen die dichterbij wonen kan het plezierig zijn 

om na het feest niet meer in de auto te hoeven stappen. 
 
 
 
 

…EN NU FEESTEN MAAR!!! 
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Wall of Fame – Bestuurders van 
PAP 

 

Bestuur 2009Bestuur 2009Bestuur 2009Bestuur 2009----2010, 82010, 82010, 82010, 8stestesteste b b b bestuurestuurestuurestuur    
Laura Koelmans 
Voorzitter 
 
Merel de Bondt 
Vice-voorzitter 
 
Roderick Stol 
Secretaris 
 
Henrieke 
Sterkenburg 
Penningmeester 
 
Madelon van 
Egmond 
Coördinator Studie-
Inhoudelijk 
 
Wietske Bosma 
Coördinator 
Ontspanning 
 
Latifa Hassell 
Coördinator PR 
 
Laura Koelmans, Voorzitter 
Ervaring van mijn bestuursjaar: Voorzitter zijn is echt fantastisch! Je staat midden 
in de vereniging en bent tevens het gezicht naar buiten. De spin in het web van 
het bestuur maar ook het aanspreekpunt voor alle leden. Je leert docenten 
kennen en bestuurders van andere (studie)verenigingen in Utrecht en 
pedagogiekverenigingen in heel Nederland. Verder doe je een hoop leerzame 
ervaringen op, en dan vooral op het vlak van samenwerken en omgaan met 
mensen, en daarnaast overzicht houden. Als voorzitter ben je binnen het bestuur 
het aanspreekpunt voor de bestuursleden wanneer het even niet zo lekker loopt, 
of wanneer zij met vragen zitten of een probleem hebben. Het is iedere keer weer 
een uitdaging om dan samen naar een oplossing te zoeken, en tot nu toe is dat 
steeds heel goed gelukt, waar ik heel blij om ben. Het leiden van vergaderingen 
met zes kakelende meiden en één rustige (mannelijke) secretaris die probeert al 
het gekakel vast te leggen is ook een hele leerschool, maar wel een erg leuke. En 
af en toe laat ik het gekakel lekker gaan en doe ik zelf mee, want een beetje 
gezelligheid is ook onmisbaar natuurlijk! Ik geniet ontzettend van het samen bezig 
zijn aan het werk dat moet gebeuren, het er samen voor gaan dat alles goed  
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loopt. En de warme sociale bedding die een bestuursjaar biedt zal ik volgend jaar 
erg gaan missen, maar ik heb er wel zes onwijs goeie vrienden bij! 
 
Roderick Stol, ‘de mooiste functie’ Secretaris 
Ervaring van mijn bestuursjaar: De allermooiste ervaring is natuurlijk coördinator 
zijn van de Almanakcommissie! Vooral omdat deze in mijn jaar en onder mijn 
'toezicht' voor het allereerst is gemaakt, daar ben ik erg trots op. Maar daarnaast 
heb ik ook enorm veel geleerd van mijn functie zelf. Je leert als eerste goed te 
plannen, door de extra taken die je hebt als bestuurslid. Als tweede heb ik geleerd 
hoe ik een ledenbestand zo goed mogelijk up-to-date moet houden, maar 
daarnaast heb ik ook geleerd effectief te notuleren, de leden op de hoogte te 
houden met een hele mooie nieuwe PAPgenda die ik zelf heb ontworpen, en 
natuurlijk heel veel gezelligheid en lol 
te hebben met mijn bestuursgenootjes 
en iedereen die langskomt op de 
PAPkamer! 
 
Henrieke Sterkenburg, Penningmeester 
Ervaring van mijn bestuursjaar: Het is 
niet de meest flitsende functie, maar 
wel een hele belangrijke. Ik vind het 
erg leuk om de verantwoordelijkheid te 
dragen voor alle financiële zaken. Ook 
houd ik van structuur en orde en dat is 
precies wat nodig is voor het 
penningmeesterschap.  Deze ervaring 
als penningmeester in het bestuur van PAP is en was leuk en erg leerzaam.  
 
Madelon van Egmond, Coördinator Studie-Inhoudelijk 
Ervaring van mijn bestuursjaar: Ik heb ontzettend veel geleerd over vergaderen, 
iets organiseren, leiding geven aan commissies, eindverantwoordelijk zijn, 
samenwerken en ga zo maar door! Het is een eindeloze leerput;) 
 
Wietske Bosma, Coördinator Ontspanning 
Ervaring van mijn bestuursjaar: Samenwerken met verschillende mensen met 
verschillende meningen. Het coördineren van een aantal commissies, effectief 
vergaderen en plannen, het contact onderhouden met andere verenigingen en het 
organiseren van feestjes. 
 
Latifa Hassell, Coördinator PR 
Ervaring van mijn bestuursjaar: Ik heb vooral veel ervaring op gedaan met het 
vergaderen met commissies en het notuleren. Ik heb ook veel ervaring opgedaan 
in het samenwerken met mijn commissies en in het goed taken te verdelen onder 
de commissieleden. Dit is dit jaar goed verlopen. Ik ben heel trots op mijn 
commissieleden wat betreft de samenwerking.  
Door het bijhouden van de PAPwebsite heb ik ook veel meer geleerd over ICT. Het 
leukste aan mijn functie dit jaar vond ik het maken van posters en flyers en de 
PAPeras, aangezien ik hiermee creatief aan de slag kon gaan. Dit jaar was dus 
voor mij super leerzaam en vooral een super creatief jaar! 
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Bestuur 2008Bestuur 2008Bestuur 2008Bestuur 2008----2009, 72009, 72009, 72009, 7dededede bestuur bestuur bestuur bestuur    
“Een beetje vreemd maar wel lekker” 

 

Daniëlle Gillissen 
Voorzitter 
 
Femke Everaarts 
Secretaris 
 
Suzanne van Eijk 
Penningmeester 
 
Jorinde Pasman 
Coördinator Studie-
Inhoudelijk 
 
Lisa Doove 
Coördinator 
Ontspanning 
 
Corina van Dongen 
Coördinator PR 

 
Daniëlle Gillissen (22), Voorzitter 
Leukste ervaring met PAP: De leukste ervaringen 
met PAP vond ik denk ik toch wel de studiereis 
naar Belgrado en Dublin. Maar eigenlijk waren alle 
ervaringen super! Vooral de mensen die ik heb 
leren kennen :) 
 
 
 
 
 
 
Femke Everaarts (20), 
Secretaris 
Leukste ervaring met PAP: 
Mijn leukste ervaring met 

PAP was, hoe kan het ook anders, mijn bestuursjaar met 5 
andere leuke meiden! Je leert in zo'n jaar niet alleen samen 
een vereniging besturen, maar je leert elkaar ook veel 
beter kennen en krijgt er veel leuke contacten bij! Zo 
sportte ik met de voorzitter en de Coördinator Studie-
Inhoudelijk, is de Coördinator Ontspanning sindsdien mijn 
huisgenoot geworden, zie ik de rest van mijn 
bestuursgenoten nog regelmatig, en ben ik zelfs na mijn 
bestuursjaar nog vaak op de PAPkamer te vinden! 
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Suzanne van Eijk (22), Penningmeester 
Leukste ervaring met PAP: Ik heb heel veel leuke 
ervaringen opgedaan bij PAP. Een leuke ervaring in 
mijn bestuursjaar als penningmeester was dat we 
veel meer geld binnenhaalden dan begroot; dat zat 
erg mee. Hierdoor konden we een heleboel extra 
leuke dingen doen en leuke dingetjes kopen bij 
Ikea voor in de PAPkamer. Dit laatste was een erg 
leuk bestuursuitje ;-) 
 
 
 
   
 
 

 
Jorinde Pasman (21), Coördinator Studie-
Inhoudelijk 
Leukste ervaring met PAP: Studiereis naar 
Dublin; dagje strand! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Lisa Doove (20), Coördinator Ontspanning 
Leukste ervaring met PAP: Waterskiën 
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BestuuBestuuBestuuBestuur 2007r 2007r 2007r 2007----2008, 62008, 62008, 62008, 6dededede bestuur bestuur bestuur bestuur    
“Waar lust jíj PAP van?” 

 
Bas Dumoulin 
Voorzitter 
 
Naomi van Ek 
Secretaris en 
Coördinator 
Ontspanning 
 
Moniek Ellenbroek 
Penningmeester 
 
Annemiek Veenstra 
Coördinator Studie-
Inhoudelijk 
 
Corine Vos 
Coördinator PR 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bas Dumoulin (22), Voorzitter 
Leukste ervaring met PAP: Op kamp met 25 
meisjes (want zo heet dat nog in het eerste 
jaar), schlagermusik in Kopenhagen, Nijs L. met 
6 wijntjes op ('en... één cola!'), rosé op de 
Amsterdamse grachten, los gaan op live muziek 
in verre landen, en vooral: een studierichting 
waar een ieder doorgaans na college terug naar 
papa en mama gaat, samen met PAP 
transformeren in een ontzettend mooie tijd 
waarbij je studie slechts onderdeel is van je 
ontwikkeling. 
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Annemiek Veenstra, 
Coördinator Studie-
Inhoudelijk  
Leukste ervaring met PAP: 
Mijn bestuursjaar was naast 
alle Glitter & Glamour 
(feestjes, constitutieborrels, 
hoge hakken, galajurkjes en 
een nette PAPoutfit – toen 
nog lang niet zo 
geprofessionaliseerd als nu) 
ook vaak behoorlijk zweten 
& keten. De leukste 
ervaringen die ik met PAP 
heb gehad, waren 
(misschien heel gek) de 
vergaderingen die elke week 

plaatsvonden en alle PAPkamerdiensten die ik gedraaid heb. Soms erg vroeg, 
waardoor het slaap nog in mijn ogen zat, maar toch met de nodige Glitter & 
Glamour door op z’n minst mijn haar die ochtend nog gedaan te hebben. Ik hoop 
dat PAP nog heel lang voort zal bestaan, en ik ben trots op de groei die PAP 
meemaakt! PAP groeit en wordt groot! Daar kan wel weer een Glamourfeestje op 
gevierd worden! ;) 
 
 
 
 
 
Corine Vos (22), Coördinator PR 
Leukste ervaring met PAP:  Het maken van de 
enorme stapels PAPerassen. Een machtig gevoel 
als de PAPkamer vol staat met dozen gevuld met 
PAPerassen die jij dan samen met je commissie in 
elkaar hebt gezet. Dat is een mooi resultaat van 
hard werken voor PAP. 
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Bestuur 2006Bestuur 2006Bestuur 2006Bestuur 2006----2007, 52007, 52007, 52007, 5dededede bestuur bestuur bestuur bestuur    
 
Elske de Jong 
Voorzitter 
 
Lisette Joppen 
Secretaris 
 
Madelon Gielen 
Penningmeester en Coördinator PR 
 
Nienke van Wanrooij 
Coördinator Studie-Inhoudelijk 
 
Marijke van der Wel 
Coördinator Ontspanning 
 
 
 
Lisette Joppen (27), Secretaris 
Leukste ervaring met PAP: Bestuursjaar 
 
Marijke van der Wel (27), Coördinator Ontspanning > 
Leukste ervaring met PAP: Dat zijn er teveel om op te 
noemen. Een voorbeeld is onze eigen constitutie als 
bestuur. We hadden een leuke pedel en het was volop 
genieten van deze bijzondere start van ons als bestuur 
met alle praatjes, pogingen tot het stelen van o.a. het 

gastenboek door andere 
besturen, enzovoort. 
Maar ook de EJW’s en 
de studiereizen naar 
Leuven en Kopenhagen 
waren erg leuk! Of de 
gezelligheid op de 
PAPkamer. Genoeg 
leuke dingen dus! 
 
< Madelon Gielen (24), Penningmeester en 
Coördinator PR 
Leukste ervaring met PAP: 'Installatie', EJW, 
activiteiten met leden, maken van PAPerascie's, 
bestuursvergaderingen, en nog veel meer.. 
 
 

 
Nienke van Wanrooij (23), Coördinator Studie-Inhoudelijk 
Leukste ervaring met PAP: Het 5 jarige lustrum en de hele feestweek! Maar ook 
andere grotere activiteiten, zoals de studiereis naar Kopenhagen, het gala en de 
LSPOD waren een groot succes. 



                                         Almanak nr. 1                                       

108 

 

Bestuur 2005Bestuur 2005Bestuur 2005Bestuur 2005----2006, 42006, 42006, 42006, 4dededede bestuur bestuur bestuur bestuur    
“PAP; wie is er niet groot mee geworden?!” 

 
Marieke Jansen 
Voorzitter 
 
Bianca van Kouwen 
Secretaris 
 
Vicky Akerboom 
Penningmeester 
 
Sanna van Hoogdalem 
Coördinator Studie-Inhoudelijk 
 
Corine Troost 
Coördinator Ontspanning 
 
Caroline van Oost 
Coördinator PR 

 
Marieke Jansen (27), Voorzitter 
Leukste ervaring met PAP: Oh, ik kan echt 
niet kiezen. Het hele bestuursjaar was één 
groot feest en ik heb genoten. Van de 
constitutie tot de BOA’s (bestuurs 
ontspannende activiteit). Van het winnen 
van de Docent van het Jaar verkiezing tot de 
bestuursvergaderingen. Van de studiereis 
naar Leuven tot de excursies in Nederland. 
Maar bovenal van het leren kennen van mijn 
lieve bestuursgenootjes! 
 
 

Sanna van Hoogdalem, Coördinator Studie-Inhoudelijk 
Leukste ervaring met PAP: Heel erg leuk dat de eerste Almanak er nu is! Weer 
een stapje in de ontwikkeling van PAP. In het jaar 2005-2006 zat ik in het bestuur 
van PAP. PAP stond toen echt nog in de kinderschoenen. We hebben dat jaar 
keihard gewerkt om zoveel mogelijk vooruitgang te boeken, soms te fanatiek  en 
ten koste van onszelf en onze studie. Maar dat was het zeker waard! Als 
Coördinator Studie-Inhoudelijk was ik vooral druk met het organiseren van leuke  
excursies, lezingen en de LSPOD. Hoogtepunten dat jaar waren de eerste 
studiereis naar Leuven, het gala en natuurlijk het winnen van de prijs voor jong 
docententalent. Daarnaast waren er heel veel gezellige feestjes, activiteiten en 
mooie momenten op de kamer. Naast alle gezelligheid heb ik heel veel geleerd dat 
jaar dus een bestuursjaar of commissie is echt een aanrader voor iedereen! 
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Corine Troost (25), Coördinator Ontspanning 
Leukste ervaring met PAP: Ik heb zoveel 
meegemaakt tijdens mijn bestuursjaar en 
daarbuiten bij PAP dat dit echt een onmogelijke 
vraag is om te beantwoorden zeg. Maar goed, ik 
zal wat hoogtepunten noemen. Tijdens m’n 
bestuursjaar heb ik samen met de Tripcie voor het 
eerst een studiereis (naar Leuven) georganiseerd, 
dat was echt een hoogtepunt! Ook de LSPOD heb 
ik me helemaal op gestort en dat blijft toch echt 
een fantastische dag om te organiseren en te 
bezoeken. Wat tijdens ons bestuursjaar ook erg 
goed ging was prijzen winnen. We hebben 
namelijk de Jong Docent Talentverkiezing 
gewonnen met Kirsten Buist! Wat een geweldige 
overwinning was dat zeg, want daar zat zoveel tijd 
in van mijn mede-bestuursgenootjes en hun hulpkrachten! En dat leverde behalve 
eeuwige roem ook een mooi bedrag op voor de vereniging waar we leuke en 
nuttige dingen van konden kopen! Ook hebben we als super strenge nanny’s 
verkleed de ‘best dressed’-prijs gewonnen bij een quiz! Verder hebben we gewoon 
super veel leuke excursies en andere activiteiten gehad, echt ontelbaar om op te 
noemen! Het is eigenlijk altijd feest geweest bij PAP en ik vind het nog steeds leuk 
om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen. Maar wat ik eigenlijk toch wel 
het mooiste vind, is dat ik vrienden voor het leven aan mijn tijd bij PAP heb 
overgehouden! 
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Bestuur 2004Bestuur 2004Bestuur 2004Bestuur 2004----2005, 32005, 32005, 32005, 3dededede bestuur bestuur bestuur bestuur    
 
Berdien Jager, Voorzitter 
 
Anneke Dekker, Secretaris 
 
Marieke de Jong, Penningmeester 
 
Krisnie Knapen, Coördinator 
Studie-Inhoudelijk 
 
Willemijn de Groot, Coördinator 
Ontspanning 
 
Karien van Buuren, Coördinator PR 
 

Bestuur 2003Bestuur 2003Bestuur 2003Bestuur 2003----2004, 22004, 22004, 22004, 2dededede bestuur bestuur bestuur bestuur    
 

Lenneke Gebruers, Voorzitter 
 
Marjolein Herps, Secretaris 
 
Jantiene Bredewold, Penningmeester 
 
Anne Lassooij, Coördinator Studie-
Inhoudelijk 
 
Monique de Bie, Coördinator 
Ontspanning 
 
Rosalie van Alphen, Coördinator PR 

    
Bestuur 2002Bestuur 2002Bestuur 2002Bestuur 2002----2003, 12003, 12003, 12003, 1stestesteste bestuur bestuur bestuur bestuur    

 
Karlijn Stals, Voorzitter 
 
Marloes Tijscholte, Secretaris 
 
Noortje Blijlevens, Penningmeester 
 
Linda Gerritsen, Coördinator Studie-
Inhoudelijk 
 
Carla Dijkstra, Coördinator Ontspanning 
 
Hanneke Goldsmit, Coördinator PR 
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Glitter & Glamour horoscoop 
 

 
Ram 21 Maart- 20 April 
 
Deze week ben je de drukte in bus 12 helemaal zat! Al dat 

geduw en getrek zorgen ervoor dat jij nog liever vijf bussen voor je neus 
voorbij laat gaan om vervolgens wél een plekje in de bus te kunnen 
bemachtigen. Houd nog even vol! Binnenkort zal die ene bekende 
Nederlander je vergezellen in bus 12 en jou zijn of haar diepste 
geheimen vertellen, daar heb jíj wel wat duwen en trekken voor over! 
 
Studiegedrag: 6 
Glamourgehalte: +7 
Jouw glitteruitspraak van de maand: “Wie mooi wil zijn, moet pijn 
lijden!” 
Bekende Ram: Leona Lewis 
 
 
 
 

Stier 21 April – 20 Mei 
 
Je bent heel erg sociaal en houdt ervan om met vrienden te 

babbelen. Je kan daarnaast ook veel dingen tegelijk doen: een 
studieboek lezen, televisie kijken en tegen iemand praten. Je betrapt 
jezelf erop dat, in weken wanneer je het druk hebt, je tegen je 
studieboek praat, de ondertiteling van de televisie voorleest en je je 
vrienden met open mond aan loopt te staren en van harte hoopt dat die 
ene vriendin bij haar vriend weggaat, de ander in de gevangenis terecht 
komt en de derde in bed belandt met de vriend die verlaten is door zijn 
vriendin. Ja hé, kan jij er wat aan doen dat GTST zo spannend is! 
 
Studiegedrag: 5 
Glamourgehalte: 8 
Jouw glitteruitspraak van de maand: “Yes we can!” 
Bekende Stier: Robert Pattinson 
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Tweeling 21 Mei - 21 Juni 
 
Misschien had je het zelf nog niet helemaal door, maar je hebt 
het licht gezien wat betreft je studie! Jij mag namelijk 

samenwerken met de leukste jongen van de opleiding (en prijs je rijk: 
dat zijn er niet zo veel!). Om indruk te maken trek jij alles, en dan ook 
echt álles uit de kast, en met goede resultaten! Papers zuig jij vanaf nu 
zó uit je duim en schud jij snel uit je mouw! Pas wel op voor jaloerse 
blikken van je vriendinnen!    
  Heb je het licht bij het lezen van deze horoscoop nog niet meteen 
gezien? Misschien dat je deze jongen dan wat te veel aan loopt te staren, 
dan komt er weinig van werken terecht. 
 
Studiegedrag: 10 
Glamourgehalte: 7 
Jouw glitteruitspraak van de maand: “Elk nadeel heb z’n voordeel!” 
Bekende Tweeling: Angelina Jolie 
 
 
 
 

Kreeft 22 Juni – 22 Juli 
 
Over een paar uur heb je een posterpresentatie voor de studie, 
maar de poster moet nog gemaakt. Je laat snel een aantal 

A4tjes bij de drukker van de Universiteit (want ja, die hebben we!) 
uitvergroten tot posterformaat. Wanneer je de spoedklus na een paar 
uur komt ophalen, blijken de posters te groot uitgevallen. Woedend roep 
je tegen de medewerker dat hij zijn “coppy” moet gebruiken. Door deze 
grove belediging word je van de universiteit gestuurd. Volgend jaar ga je 
Grafische technieken en drukwerkbegeleiding studeren. 
 
Studiegedrag: 5.5 
Glamourgehalte: 6 
Jouw glitteruitspraak van de maand: “Goeiemoggel!” 
Bekende Kreeft: Ashley Tisdale 
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Leeuw 23 Juli – 23 Augustus 
 
Vind je horoscopen ook zo’n onzin? Maar lees je ze wel altijd? 

Dan voor jou een vage voorspelling deze maand: 
  Er gaat iets gebeuren deze week! Wát is nog niet helemaal 
duidelijk, maar fantastisch wordt het wel. Helaas gebeurt het niet 
helemaal vanzelf. Je zult er wel je best voor moeten doen. 
  Wedden dat de voorspelling uitkomt? 
 
Studiegedrag: 7 
Glamourgehalte: 9 
Jouw glitteruitspraak van de maand: “Ik heb er de kracht niet meer 
voor.” 
Bekende Leeuw: Hayden Pannetiere 
 
 
 
 

 
Maagd 24 Augustus – 22 September 
 
Na het lezen van deze Glitter en Glamour Almanak besluit je dat 

je je kledingkast te leeg vindt. Je vertrekt direct naar de stad om eens 
even flink te gaan shoppen, je tentamens moeten maar even wachten. 
Een nieuwe trui? Een nieuwe broek? En nieuwe schoenen zijn ook nooit 
verkeerd! Die leuke waar je laatst nog zo over twijfelde: doen! Denk wel 
goed na voor je iets koopt, straks krijg je spijt! En het argument: “Het 
komt door de horoscoop in de Almanak,” zal bij vrienden ook niet heel 
geloofwaardig overkomen. 
 
Studiegedrag: 3 
Glamourgehalte: 10 
Jouw glitteruitspraak van de maand: “Drommels, drommels en nog eens 
drommels!” 
Bekende Maagd: Beyoncé 
 



                                         Almanak nr. 1                                       

114 

 
 

Weegschaal 23 September - 23 Oktober 
 
Heb je je zomervakantie al gepland? Zo niet wordt het gauw tijd 

om dat eens te doen! Misschien, wanneer je weet dat je aankomende 
zomer naar Spanje vertrekt, lukt het je dan beter om je op de laatste 
loodjes van je studie te kunnen richten. Praat anders eens met de 
Tweeling, die heeft sinds het uitkomen van deze Almanak een 
studieboost gekregen en wil misschien wel helpen met je laatste paper! 
Daarnaast heb je natuurlijk wel gelijk: goede cijfers halen is belangrijk, 
maar elke dag met je neus in de boeken kan ook te veel van het goede 
zijn. 
 
Studiegedrag: 4 
Glamourgehalte: 6 
Jouw glitteruitspraak van de maand: “I’ll be back!” 
Bekende Weegschaal: Zac Efron 
 
 
 
 

Schorpioen 24 Oktober - 22 November  
 
Komende maanden behoort een nieuwe liefde tot de 

mogelijkheden. Wanneer je totaal bezweet en uitgeput de, nog net op 
tijd gehaalde, trein in komt rennen; Wanneer je na een lange fietstocht 
met uitgelopen mascara en/of een verwaaid en nat hoofd door de regen 
en wind het Langeveldgebouw binnenstrompelt; Wanneer je dat ene 
leuke vest wil afrekenen en er bij het pinnen achterkomt dat er geen 
saldo meer op je rekening staat. Het kan op elk moment en overal 
gebeuren, dus wees voorbereid! 
  Heb je al een vriend/vriendin waar je gelukkig mee bent? De 
nieuwe liefde hoeft niet per se in de relatiesfeer te zijn. Je loopt ook 
helemaal warm voor je nieuwe liefde voor chocolade en stort je daar met 
al je enthousiasme op. Je sleept vrienden en familie mee naar een cursus 
bonbons maken, een hot chocolate massage en speurt alle winkels af 
naar verloren chocoladeletters, chocoladekransjes en 
chocoladepaaseieren. 
 
Studiegedrag: 7 
Glamourgehalte: 10 
Jouw glitteruitspraak van de maand: “May the force be with you.” 
Bekende Schorpioen: Katy Perry 
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Boogschutter 23 November - 21 December  
 
Aankomende zomervakantie geniet je met volle teugen van je 
weekje zon, strand en zee. Wanneer je op een ochtend nog half 

in slaap je tentje uit kruipt, naar je shampoo en handdoek grijpt en op 
weg gaat naar de campingdouches kom je een moeder tegen die haar 
zoontje flink terecht wijst. Wakker of niet, zo ambitieus als je bent lees 
je moeder eens even goed de les: “Ah, ik zie het al! Hier is sprake 
onveilige hechting! Uw kind mist een veilige basis, vandaar dat hij hier 
angstig op reageert. Weinig sensitief opgevoed zeker!” Tevreden stap je 
onder de douche, heb jij even mooi je kennis weten toe te passen op 
vakantie, daar zullen de docenten trots op zijn! 
 
Studiegedrag: 8 
Glamourgehalte: 6 
Jouw glitteruitspraak van de maand: “Ik moest kloppen, want de bel 
doet het niet.” 
Bekende Boogschutter: Miley Cyrus 
 
 
 
 

Steenbok 22 December - 20 Januari 
 
Net als de Ram ben je de drukte in bus 12 totaal beu. Je koopt bij 
de fietsenmaker op de hoek een oude tweedehands fiets die je bij 

het station neerzet, zodat je voortaan met de fiets op en neer naar de 
Uithof kan. Na een paar weken fanatiek elke dag door weer en wind 
gefietst te hebben heb je ook nog eens een betere conditie gekregen, dat 
is mooi meegenomen! Op een dinsdagmiddag fiets je voor de zoveelste 
keer dezelfde route en scheurt bus 12 langs je heen. Maar wat zie je 
daar! In een flits zie je de Ram staan flirten met die ene bekende 
Nederlander. Balen!! 
 
Studiegedrag: 6.5 
Glamourgehalte: 4 
Jouw glitteruitspraak van de maand: “Shaken, not stirred.” 
Bekende Steenbok: Orlando Bloom 
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Waterman 21 Januari - 19 Februari 
 
Omdat je nou eenmaal niet graag leest, maak je in je vrije tijd 
altijd gebruik van luisterboeken in plaats van het lezen van een 

boek. Je bedenkt dat dit ook wel eens een oplossing zou kunnen zijn 
voor studenten die moeite hebben met studeren en begint een handel in 
luisterboeken voor de studie Pedagogische Wetenschappen. De 
docenten, die dolenthousiast zijn, spreken de luisterboeken in en zo 
luister je niet veel later naar statistiek, verschillende 
opvoedingstheorieën en stoornissen op je MP3.    
  Maar wat blijkt nu: de bandjes hebben zo’n rustgevend effect dat 
ze perfect blijken te zijn voor een goede onverstoorde nachtrust! De 
nieuwste rage is gevonden en met de slagzin “Voor elke student een 
slaapwekkende docent” verdien je miljoenen!  
 
Studiegedrag: 8 
Glamourgehalte: 8+ 
Jouw glitteruitspraak van de maand: “Beam me up, Scotty” 
Bekende Waterman: Paris Hilton 
 
 
 
 

 Vissen 20 Februari - 20 Maart 
 
Tijd voor een break in de week: vandaag geen boterhammetjes 

met kaas, maar een chique maaltijd op je bord! Deze week bestel je 
namelijk een maaltijd bij het Educatorium! Je eet je vol met zalm en 
andere luxe kost zodat je daarna als een ware Bourgondiër weer in de 
collegebanken kan zitten. Je wordt zo’n fan van de maaltijd bij het 
Educatorium dat je er de komende maand bijna dagelijks te vinden bent. 
Je wordt daarom ook al van verre herkend als je ook maar één stap in 
het Educatorium zet. Eet smakelijk! 
 
Studiegedrag: 6+ 
Glamourgehalte: 7 
Jouw glitteruitspraak van de maand: “Sapperdeflap!” 
Bekende Vissen: Corbin Bleu  
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Wall of Fame – Docenten van PAP 
 
 
1. Naam: 
Yvonne Stikkelbroek 
 
2. Functie: 
Docent Pedagogiek, Psychotherapeut/GZ-
psycholoog Ambulatorium 
 
3. Werkt bij de opleiding  Pedagogische 
Wetenschappen:  
Sinds 2001 
 
 
 
 
 

 
 
1. Naam: 
Sanne van der Ven 
 
2. Functie: 
AiO bij Leerlingenzorg 
 
3. Werkt bij de opleiding 
Pedagogische Wetenschappen:  
Sinds 2006  
 
 

 
 

1. Naam:  
Mariette de Haan 
 
2. Functie: 
Bijzonder Hoogleraar Interculturele 
Pedagogiek  
 
3. Werkt bij de opleiding 
Pedagogische Wetenschappen:  
Sinds  2007
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1. Naam: 
Ilona van den Bos 
 
2. Functie: 
AiO 
 
3. Werkt bij de opleiding Pedagogische 
Wetenschappen:  
Sinds 1 september 2009 als AiO, maar daarvoor 
ben ik al bezig geweest als studentassistent en 
onderzoeksassistent. 
 
 
 
 

 
 
1. Naam:  
Loes Keijsers, MSc 
 
2. Functie:  
Onderzoeker in opleiding / docent 
 
3. Werkt bij de opleiding Pedagogische 
Wetenschappen:  
Sinds oktober 2005 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. Naam: 
Paul Baar 
 
2. Functie: 
Universitair Docent 
 
3. Werkt bij de opleiding Pedagogische 
Wetenschappen:  
Sinds 1990 
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1. Naam:  
Hans van Luit 
 
2.Functie: 
Hoogleraar Diagnostiek en behandeling van 
kinderen met dyscalculie, Directeur Departement 
Pedagogische en Onderwijskundige 
Wetenschappen 
 
3. Werkt bij de Universiteit Utrecht: 
Sinds augustus 1986 
 
 
 
 

1. Naam:  
Sanne Verhaaren 
 
2. Functie:  
Stage- en thesiscoördinator Master 
Orthopedagogiek (werkvelden Jeugdzorg en 
Forensische Zorg), docent klinische vakken BA2 
(EBD, CLB, Diagnostiek en Behandeling) en 
Orthopedagoog bij het Ambulatorium (Afdeling 
Jeugd, Sectie Forensische Zorg).  
  
3. Werkt bij de opleiding Pedagogische 
Wetenschappen: 
Sinds april 2008. Eerst als parttime docent 
klinische vakken in de BA2, wat ik combineerde 
met een baan in de klinische praktijk (particuliere eerste- en tweedelijnszorg).  
Sinds september 2009 werk ik fulltime voor de UU, waarbij ik enerzijds nog steeds 
vakken in de BA2 vervul en anderzijds de stage- en thesiscoördinatie in de Master 
verzorg en werk voor de sectie Forensische Zorg van het Ambulatorium. 

 
 
1. Naam:  
Amaranta de Haan 
 
2. Functie:  
Promovendus Pedagogiek (qua onderwijs tot nu 
toe: bachelorthesisbegeleiding, 
Masterthesisbegeleiding, werkgroepdocente O&O 
II) 
 
3. Werkt bij de opleiding Pedagogische 
Wetenschappen: 
Sinds 2007 
 
 



                                         Almanak nr. 1                                       

120 

 
1. Naam:  
dr. Lex Wijnroks 
 
2. Functie:  
Universitair docent/onderzoeker 
 
3. Werkt bij de opleiding Pedagogische 
Wetenschappen: 
Sinds 1997 
 
 
 
 
 

 
 
 
1. Naam:  
Marian Jongmans 
 
2. Functie:  
Hoogleraar Pedagogiek i.h.b. 
Gehandicaptenzorg 
 
 
3. Werkt bij de opleiding Pedagogische 
Wetenschappen: 
Sinds 2001 
 
 

 
 
 
 
1. Naam: 
William W. Hale III  
 
2. Functie: 
Universitair Docent 
 
3. Werkt bij de opleiding Pedagogische 
Wetenschappen: 
Sinds 2001 
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1. Naam: 
Ido Weijers 
 
2. Functie: 
Hoofddocent Pedagogische Wetenschappen en 
Bijzonder Hoogleraar Jeugdrechtspleging Willem 
Pompe Instituut voor Strafrechtwetenschappen 
(REBO / UU) 
 
3. Werkt bij de opleiding Pedagogische 
Wetenschappen: 
Sinds 1996 
 
 
 

 
 
1. Naam: 
Corrie Tijsseling 
 
2. Functie:  
Docent bij de opleiding Pedagogische 
Wetenschappen 
 
3. Werkt bij de opleiding Pedagogische 
Wetenschappen: 
Sinds 2004 
 
 
 

 
 
1. Naam:  
prof dr. Gerben Sinnema 
 
2. Functie: 
Hoogleraar Pedagogische diagnostiek en 
behandeling 
 
3. Werkt bij de opleiding Pedagogische 
Wetenschappen: 
Sinds maart 2007 
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1. Naam:  
Sabine Stoltz 
 
2. Functie:  
AiO pedagogiek, begeleidster 
Masterthesis, Orthopedagoge bij 
Ambulatorium 
 
3. Werkt bij de opleiding Pedagogische 
Wetenschappen: 
Sinds november 2007 
 

 
 
1. Naam:  
Veroni Eichelsheim 
 
2. Functie:  
AiO/ promovenda en docent 
 
3. Werkt bij de opleiding Pedagogische 
Wetenschappen: 
Sinds 01-01-2006 
 
 
 
 
 

 
 
1. Naam: 
Micha de Winter  
 
2. Functie: 
hoogleraar maatschappelijke 
opvoedingsvraagstukken, coördinator 
Master MOV  
 
3. Werkt bij de opleiding Pedagogische 
Wetenschappen: 
Sinds een jaar of twaalf 
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1. Naam: 
Chiel Volman 
 
2. Functie: 
Universitair docent, voorzitter 
Opleidingscommissie Pedagogiek, 
coördinator stage en thesis Master 
Orthopedagogiek, werkveld 
Gehandicaptenzorg en Kinderrevalidatie 
 
3. Werkt bij de opleiding Pedagogische 
Wetenschappen: 
Sinds 1998 

 
 
 
1. Naam: 
Susan Branje 
 
2. Functie: 
UHD 
 
3. Werkt bij de opleiding Pedagogische 
Wetenschappen: 
Sinds 2002 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. Naam:  
Drs. Annemarie van Londen – Huiberts 
 
2. Functie:  
Bij het Ambulatorium werkzaam als NVO 
Orthopedagoog Generalist en bij de opleiding 
Pedagogische Wetenschappen werkzaam als 
docent in Bachelor 2, 3 en in de Master 
Jeugdzorg. 
 
3. Werkt bij de opleiding Pedagogische 
Wetenschappen: 
Sinds januari 2005 
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1. Naam:  
Lotte Samsom 
 
2. Functie:  
Junior onderzoeker (Rouwproject) en 
Orthopedagoog Ambulatorium 
 
3. Werkt bij de opleiding Pedagogische 
Wetenschappen: 
Sinds augustus 2009 
 
 
 
 
 

 
 
 
1. Naam: 
Evelyn Kroesbergen 
 
2. Functie: 
Universitair docent (Orthopedagogiek: 
Leerlingenzorg), onderzoek naar vroege 
ontwikkeling van rekenen en werkgeheugen 
 
3. Werkt bij de opleiding Pedagogische 
Wetenschappen: 
Sinds 1998, eerst als AiO, later als 
docent/onderzoeker 
 
 

 
 
1. Naam:  
Prof dr A.L. van Baar (Anneloes) 
 
2. Functie: 
Hoogleraar diagnostiek 
 
3. Werkt bij de opleiding Pedagogische 
Wetenschappen: 
Sinds 1 september 2008 
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1. Naam:  
Bernadette van de Rijt 
 
2. Functie:  
Universitair hoofddocent, coördinator bachelor 
Pedagogische Wetenschappen 
 
3. Werkt bij de opleiding Pedagogische 
Wetenschappen: 
Sinds januari 1992 
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Dankwoord 
 
Namens de Almanakcie 2009-
2010 wil ik iedereen hartelijk 
bedanken die een bijdrage heeft 
geleverd aan deze allereerste 
Almanak.  
 
Wij van de Almanakcie zijn erg 
trots dat wij de allereerste 
Almanak van PAP hebben mogen 
ontwikkelen en uitbrengen. We 

hopen dat je/u genoten heeft 
van onze Glitter & Glamourous 
avonturen en volgend jaar gaan 
we voor een nog vollere en nog 
mooiere Almanak! 
 
 
Roderick Stol 
Secretaris en Coördinator 
Almanakcommissie 2009-2010 
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Colofon 
 
Almanakcommissie 2009-2010: 
Suzanne van Eijk 
Femke Everaarts 
Sofia Moll 
Marloes Neuteboom 
Roderick Stol 
 
Met dank aan: 
Alle actief reagerende leden 
Alle commissieleden van PAP 
Docenten/medewerkers van Pedagogische Wetenschappen 
Jochem van Gelder 
PAPbestuur 2009-2010 
PAPerascie 
Reagerende oud-bestuursleden van PAP 
STAP 
Social-7 vriendjes van PAP 
Zusjes van PAP 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Studievereniging PAP, Pedagogische Wetenschappen 
Heidelberglaan 1 
3584 CS Utrecht 

Telefoon: 030-2534885 
Email: pap@studver.uu.nl 
Website: www.svpap.nl 

 
 

Heb je nog tips voor de volgende editie of wil jij 
volgend jaar ook in de Almanakcie?  
Dan kun je mailen naar het volgende                 

e-mailadres: info@svpap.nl! 
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