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VOORWOORD
Afgelopen jaar was weer 
een bruisend jaar bij PAP. In 
deze exclusieve uitgave van 
de PAPopolitan blikken we 
terug op een spetterend jaar. 
Er is voor ieder wat wils, 
of je nou van reizen, lek-
ker eten of kinderen houdt, 
niemand hoeft iets te kort 
te komen. En voor ieder-
een die toch nog met een 

probleem zit, Ome Hennek 
weet raad! Ook in deze 
PAPopolitan beantwoordt 
zij weer de brandende vra-
gen van hopeloze PAPpers. 
We hebben ons het afgelo-
pen jaar in het zweet ge-
werkt om ook dit jaar weer 
een mooie almanak voor 
jullie te maken. Zelf zijn 
wij heel erg blij met onze 

glossy, we hopen dat jullie 
hem met veel plezier zullen 
lezen!

Veel liefs,

De almanakcie
Roos, Isabel, Kim, Linda, 
Femke, Eline & Puck
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Kun jij je nog herinneren bij welke acti-
viteiten je allemaal bent geweest dit jaar? 
Nee? Dachten we al! Daarom hebben we 
ze hier allemaal nog een keer voor jullie 
op een rijtje gezet!

Jaaroverzicht
door: Puck van den Bosch
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SEPTEMBER
12-14 september:  Introweekend

Een weekend lang Holten op zijn kop zetten 

met 65 nieuwe eerstejaars. Vooral het feestje 

was een groot succes, vanwege het grote aan-

tal gekke boeren die op de face-

bookstatus van de kroeg afkwa-

men dat er 70 Utrechtse chicks 

stonden te dansen.

22 september:  Eerstejaarsbrunch
In de romantische setting van de Botanische 
Tuinen waren de lekkere hapjes van de picknick 
snel verorberd door alle hongerige eerstejaars.

16 september:  Excursie Bartiméus

17 september:  Stamkroegavond 
met introweekendfoto’s
Wat wil je nog meer? Bier, bier, bier en 
de hele avond genante/grappige/gekke 
crazy88 foto’s van het introweekend op 
een groot scherm!

Jaaroverzicht
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JaaroverzichtOKTOBER
2 oktober:  Lezing eigen 
praktijk opzetten

14 oktober:  Karaoke
Van het smurfenlied tot Destiny’s child, alles kwam 
voorbij in het café van Ome Willem!

15 oktober:  

Stamkroegavond 

met informatie

wintersport

21 oktober:  Wie is de Mol?
22 oktober:  Halloweenfeest
Gekleed in de meest gevaarlijke, 
spannende en enge outfits wisten 
de PAPpers met een aantal andere 
verenigingen club Lux op zijn kop 
te zetten.
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7-9 november:  Ledenweekend
Met 35 PAPpers een weekendje naar Texel kan natuurlijk niet an-
ders dan een feestje worden. En dat was het! We proefden garna-
len op een boot, speelden weerwolven en allerlei andere spelletjes, 
maakten muziek en gooiden de voetjes van de vloer in de Sjans!

11 november:  
Cupcakes maken

21 november 2014:  Excursie 
KDV skippy
Skippy is een kinderdagverblijf met 
dagopvang voor kinderen met een ont-
wikkelingsachterstand, verstandelijke 
of meervoudige beperking. Hier kreeg 
een groep PAPpers eerst een uitge-
breide uitleg over het reilen en zeilen 
binnen het kinderdagverblijf, waarna 
ze een rondleiding kregen: heel gaaf 
om te zien wat ze daar allemaal hebben 
voor deze kinderen!

21 november:  Volleybaltoernooi
25 november: Sinterklaasavondje 
PAPpers houden allemaal van kinderen en 
minstens zoveel van kinderfeestjes. Zo bleek 
maar weer bij het sinterklaasavondje, we 
moesten het dobbelspel in twee verschillende 
huizen spelen vanwege de vele aanmeldingen.

NOVEMBER
PAPOPOLITAN
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10 december:  Amnesty brieven schrijven
Wat een toppers kwamen er op deze decemberdag 
langs op de PAPkamer, er werden maar liefst 89 
brieven geschreven voor (politieke)gevangenen 
overal ter wereld.

17 december:  Cycling diner 
Met stip op nummer een de sportiefste activiteit 
van dit jaar: het cycling diner! Gelukkig konden 
we tussen de enorme fietstochten door bijkomen 
in verschillende huizen, om hier voorzien te wor-
den van een heerlijk maaltje.

17 december:  Stamkroegavond 
met de studiereisbestemming & 
Serious Request
Op deze gezellige avond in de Stads-
genoot kwamen we er niet alleen 
achter dat de studiereis naar portugal 
zou gaan, maar ook dat er €642,16 
opgehaald is voor Serious Request en 
dat Puck haar haar dus blond moest 
verven!

18 december 2014: 
Excursie Al Amal
Met een aantal PAPpers 
zijn we ‘s middags naar Ka-
naleneiland gegaan, waar 
we hebben gepraat met 
heel inspirerende vrouwen 
over maatschappelijke en 
multiculturele kwesties.

18 december: 
Introweekend reünie: 
glowgolfen
Het introweekend was 
zo’n gezellig weekend met 
zoveel leuke nieuwe PAP-
pers, dat er op zijn minst 
een leuke reünie georga-
niseerd moest worden. 
En die kwam er: met 
onze sexy 3D-brilletjes op 
hebben we in teams een 
balletje geslagen op de 
glowgolfbaan.

DECEMBER
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19 december: 
Serious Request
Na weken van geld inzamelen 
was het zover: we konden het 
opgehaalde geld langsbrengen bij 
het Glazen Huis in Haarlem!

7 januari:  Commissieledenbedankuitje bowlen 
Als dank voor alle inzet van de geweldige commissieleden van PAP was het op 7 januari 
eens tijd om de commissieleden te bedanken, dit met een gratis avondje bowlen!

DECEMBER-JANUARI

7 januari:  Après ski-feest 12 januari 2015:  Excursie Justitiële Jeugdinrichting Eikenstein
Wat een gave ervaring om eens binnen te kijken bij een jeugd-inrichting!
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Jaaroverzicht

15 januari: Lasergamen 21 januari:  Stamkroeg-
avond nieuwjaarsborrel 
Na met elkaar op het nieuwe 
jaar geproost te hebben met 
een lekker glaasje cham-
pagne zetten 2 teams deze 
stamkroegavond alles op 
alles om het ik-hou-van-holland-spel te 
winnen, zodat ze daarna konden genieten 
van de heerlijke hoofdprijs: een portie bit-
terballen!

24 januari – 1 februari:  Wintersport
Met 24 PAPpers hebben we in Valloir heerlijk 
kunnen genieten van het skieën/snowboar-
den, het apresskieën en vooral van alle gezel-
ligeheid! Wat een heerlijk weekje!

JANUARI
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FEBRUARi
29 januari:  Rijksmuseum
Ondanks dat een deel van de PAPpers 
zich in Frankrijk bevond, werd er door 
Anne-Fleur toch een leuke activiteit 
georganiseerd: een dagje naar het Rijks-
museum!

12 februari:  Workshop Eff ectief communi-
ceren met kinderen
Eff ectief communiceren met kinderen wil iedere 
pegagoog wel kunnen, niet zo gek dus dat de work-
shop van Youandi een groot succes was!

17 februari:  Wijnproefavond
En dan nog iets anders waar de PAPpers graag iets meer van 
wilden leren: wijn! In Ruben’s proefl okaal werden ons de fi jne 
kneepjes van het wijnproeven aangeleerd, waarbij we moesten 
kijken, voelen, ruiken, luisteren en natuurlijk proeven. Lek-
ker was het verboden woord, alles moest beschreven worden. 
Was het zuur, houtachtig of misschien umami? De een ging dit 
iets gemakkelijker af dan de ander, maar al met al was het voor 
iedereen leerzaam en vooral erg lekker!

5 februari 2015:  Lezing & fi lm 
Schizofrenie
Deze interessante avond begon met een 
lezing van Maarten van Nieuwkerk, 
waarbij hij ons van alles vertelde over 
schizofrenie en zijn ervaringen hiermee. 
Hierna was er alle tijd om vragen te stel-
len, om vervolgens onze buikjes te vullen 
met het door de uitjescie gekookte eten. 
De avond werd afgesloten met de mooie, 
boeiende fi lm ‘A Beautiful Mind’.
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18 februari:  
Stamkroeg-
avond car-
naval

20 februari 2015: 
Excursie Vreed-
zameschool

23 februari 2015:  Ex-
cursie Samen-veilig 
Voor de arbeidsoriëntatie-
markt kregen Pedagogiek 
studenten de kans om een 
kijkje te nemen bij Samen-
veilig, voormalig bureau 
jeugdzorg. 

25 februari: Toetjesdiner
Waarschijnlijk de droom van iedereen: avondeten 
met alleen maar toetjes! Na 25 februari konden heel 
wat PAPpers dit van hun to do lijstje strepen, want 
tijdens het heuze toetjesdiner konden de buikjes 
gevuld worden met chocolademouse, appelflappen, 
cake, taart en nog veel meer lekkers!

26 februari 2015:  Excursie Kinder-
KennisCentrum (AMO-week)
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MAART
4 maart: Schaatsclinic
Bijna 2 uur op noren staan bleek best wel een uitdaging voor alle onervaren schaatsers 
die meegingen naar de schaatsclinic, maar gelukkig was vallen (inclusief een charmante 
schreeuw) een van de eerste dingen die we leerden. Bovendien was er voldoende aflei-
ding in de vorm van schaatsers in de meest sexy pakjes.

5 maart:  Pullenfeest 
Voor de bierliefhebbers kon hun 
geluk niet op deze avond, want op dit 
(door de mannen georganiseerde) 
feest kreeg iedereen een pul die voor 
maar €2,- bijgevuld kon worden. 
Een groot feest dus, waarop menig 
PAPper dronken rondddanste of een 
andere PAPper aan de haak sloeg.
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5-11 maart:  RAG-week
Polaroidfoto’s voor het goede doel!

9 maart 2015:  NVO Praktijkavond
PAPpers konden tijdens deze interessante avond 
op zoek naar hun droombaan: in welk werkveld 
zouden ze eigenlijk het liefst willen werken?  In 
de gehandicaptenzorg, de geestelijke gezond-
heidszorg, de jeugdzorg of toch in het onderwijs?

9- 13 maart:  PR week 
Met onder andere goodiebags, sushi maken 
en een overheerlijke pannekoekenmiddag 
was deze PR week een groot succes!

18 maart:  Stamkroegavond met 
de themaonthulling Almanak

24 maart: Moorddiner
Als afterparty van de grammyawards vond bij 
Puck thuis een luxe diner plaats dankzij de 
gratis boodschappen van de Jumbo. Sterren 
als Miley Cirus en Justin Bieber kwamen hier-
heen om te proberen onder het genot van de 
heerlijkste hapjes te achterhalen wie de moord 
op Beconcé gepleegd zou kunnen hebben. 
Maar wie had gedacht dat de moordenaar 
Lady Gaga was, nota bene een vriendin van 
Beyoncé!

Het moorddinerteam

26 maart:  
Social-7 
feest
Lekker dansen 
in de puma 
met de an-
dere 6 sociale 
studievereni-
gingen.

19 maart: Bounz

Lady Gaga
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APRIL 8 april:  Pre-studiereisborrel
12-18 april:  
Studiereis
Wat een topweek 
in Portugal! Zie 
bladzijde 85 voor 
meer studiereis 
verhalen en 
foto’s.

20 april: parkdagje

22 april: kroegentocht en 
stamkroegavond

Yummie, in 5 verschillende kroegen 
een lekker drankje!
23 april: boksen
Het was even inkomen voor de PAP-
pers zonder bokservaring, maar 
gelukkig hadden we een enthousiaste 
leraar die ons de fi jne kneepjes van het 
vak leerde! Aan het eind van het uur 
gingen we helemaal los, de bootcamp 
die erna volgde was wel wat pittig!

12 april: gala

14 mei: 24-uurs reis naar Londen
Van de Big Ben tot een echte engelse scone, 
samen met VOCUS hebben we genoten van 
een heerlijk dagje Londen!

MEI
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Dit jaar zijn er, zoals ieder jaar bij PAP, weer veel activiteiten voorbij gekomen die voor 
pedagogen heel interessant zijn. Sommige van deze activiteiten zaten al zo snel vol, dat 
niet iedereen er bij kon zijn. Daarom hier een overzicht van fi lms die je kan kijken als 
verdieping of als eerste blik op een aantal doelgroepen waar je anders niet snel mee in 
aanraking komt. Films kunnen ervoor zorgen dat je net wat meer begrip voor een lastige 
situatie krijgt of creatieve ideeën opdoet over hoe je met sommige problemen om kunt 
gaan. Daarnaast zijn er ook nog een aantal ontspannende activiteiten geweest waarbij wel 
een leuk fi lmpje te bedenken valt!

PAPactiviteiten & Films

Deze twee lijken in eerste instantie misschien niet zo veel met elkaar te maken te heb-
ben, maar... schijn bedriegt!

16 september:  Excursie Bartimeus
Bij de excursie naar Bartimeus stond alles in het teken van blinden en slechtzienden 
vaak in combinatie met andere problematiek. Een fi lm die ook het verhaal vertelt van 
een persoon die kampt met deze problemen is Marie Heurtin. Marie Heurtin (2014) 
gaat over een meisje dat doofb lind en onhandelbaar is. Haar ouders sturen haar daarom 
maar naar het klooster en hier doet een van de nonnen haar best om Marie toch te leren 
communiceren. Deze fi lm is vooral heel interessant omdat het je enerzijds doet laten 
inzien hoe belangrijk communicatie in praktische zin is en anderzijds ook belangrijk is 
voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind. Een echte aanrader voor mensen 
die geïnteresseerd zijn in complexe problematiek met betrekking tot communictatie.

door: Hanneke Vingerling
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12 januari:  Excursie Eikenstein
Eikenstein is al jaren een van de meest populaire 
activiteiten van PAP. Mocht je nog niet de kans heb-
ben gehad om deze inrichting (vrijwillig) te bezoeken 
of wil je er meer over weten, dan is deze fi lm vast 
iets voor jou. Blackbird (2012) gaat over een jongen 
die door een samenloop van omstandigheden in de 
jeugdgevangenis terecht komt. Het verhaal gaat over 
de manier van omgaan met deze situatie en geeft  een 
beeld van het leven in een jeugdgevangenis. 

Een ander verhaal, dat niet direct over een jeugd-
gevangenis gaat, maar wel over jongeren met 
hevige gedragsproblemen, is Mommy (2014). 
Een alleenstaande moeder moet leven met een 
kind voor wie ze eigenlijk bang is. Het belang 
van hulp van bijvoorbeeld de buren komt heel 
mooi naar voren in deze fi lm. Bovendien geeft  
het een goed beeld van hoe het thuis kan gaan 
met kinderen die geen grenzen hebben.
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25 februari:  Toetjesdiner
Een activiteit die in combinatie met fi lms niet kan 
worden overgeslagen is het Toetjesdiner. De fi lms die 
nu genoemd gaan worden ken je wellicht al en geven 
niet echt meer informatie over het onderwerp ‘toetjes’, 
maar ze zijn wel heel leuk om te kijken en dat is ook 
erg belangrijk. Zo gaat Charlie and the chocolat 
factory (2005) over een jongetje dat een prijs wint 
en naar de leukste chocoladefabriek ter wereld mag, namelijk die van Willy Wonka. 
Een leuke fi lm voor jezelf, maar ook om met (oppas)kinderen te kijken! 

3 maart:  Workshop Gebarentaal
Ook bij de workshop Gebarentaal die PAP heeft  georganiseerd 
heeft , zijn wel wat fi lms te bedenken. Zo komt dit jaar de Franse 
fi lm La famille Beliers (2014) in de bioscoop. Deze fi lm gaat 
over een familie waarbij drie van de vier gezinsleden doof zijn. 

Het communiceren binnen get gezin gaat dus 
ook in gebarentaal, maar de goed commu-
nicerende dochter is nodig om in contact 
te treden met de buitenwereld. De fi lm gaat 
over wat je van je kind mag verwachten. 

In hoeverre is zij verantwoordelijk voor het 
‘goed functioneren’ van de familie als haar eigen dromen 

hier niet tussen passen? 

over een familie waarbij drie van de vier gezinsleden doof zijn. 
Het communiceren binnen get gezin gaat dus 

ook in gebarentaal, maar de goed commu-

In hoeverre is zij verantwoordelijk voor het 
‘goed functioneren’ van de familie als haar eigen dromen 

hier niet tussen passen? 

Voor jezelf is de fi lm Chocolat (2000) een aanrader. Naast dat je 
kunt genieten van de lekkerste zoete hapjes, is het ook een fi lm die 
gaat over vooroordelen en buitensluiten. Onderwerpen waar kin-
deren met bijvoorbeeld een psychische stoornis veel mee te maken 
krijgen.
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Een heel andere fi lm die wel met dit onderwerp te maken 
heeft  is Th e Tribe (2014), een fi lm die volledig in geba-
rentaal is zonder ondertiteling. Een goede test om te zien 
hoeveel je van de wereld begrijpt als je niet begrijpt wat er 
wordt gezegd. Het is een uitdaging om deze fi lm te kijken, 
maar je kunt je zo wel goed inbeelden hoe het voor doven 
is als ze niet horen wat sprekende mensen zeggen. 

Een laatste fi lm over dit onderwerp is Children of a 
Lesser God (1986). Deze fi lm gaat over een leraar die 
op een school werkt voor doven en slechthorende. Hier 
wordt hij verliefd op een dove vrouw en merkt wat voor 
een moeilijkheden dit met zich meebrengt. 
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Deze almanak hoort thuis in het 
studiejaar 2014-2015 waar “het 
13e bestuur der Studievereniging 
PAP” druk in de weer is geweest 
om er samen met jullie een prach-
tig jaar van te maken! En al zeg-
gen we het zelf: dat is best goed 
gelukt! Wij hebben in ieder geval 
een fantastisch jaar gehad!
Door het jaar heen hebben we 
niet alleen jullie, maar ook elkaar 
(veels te, haha) goed leren ken-
nen! Vandaar hier een reeks met 
leuke feitjes en inside jokes over 
de 7 bestuursleden, door en voor 
elkaar! Welke (her)ken jij?

Liefs, het 13e bestuur

Het 13e bestuur

juni ‘14

april ‘15

november ‘14  

juni ‘14
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Brenda
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Hanneke

 

  Als ik aan                    denk… 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moederjuf 
Met haar 24 jaar is onze Hans toch 
best wel een beetje de oudste van het 
bestuur (waardoor er regelmatig 
sprake is van een generatiekloof, 
maar dit terzijde). Geheel zoals haar 
leeftijd van haar verwacht, drinkt ze 
dan ook behoorlijk veel koffie. 
Daarnaast zit ze bomvol goed-
bedoelde adviezen, vooral voor onze 
bestuursbaby Laura. Een echte 
moeder/juf dus. Of terwijl een 
moederjuf, precies dat wat ze toen ze 
jong was al wilde worden! 

 

Hannek  
Ome Hennek 

Hanniebal 
Hans 

Coordinator wijn 
Kleuter 
Hoewel Hanneke zich als moederjuf soms best 
wel naar haar leeftijd gedraagt, is ze af en toe 
de op een na grootste kleuter van ons allemaal. 
Maar stiekem denk ik dat dat eigenlijk precies is 
wat ik zo leuk aan haar vind!  

 

Ik denk dat het wel duidelijk is dat haar 
leeftijd hetgene is wat vooral in me opkomt 
als ik aan Hanneke denk… Maar natuurlijk is 
dat niet het enige, want ook aan de 
volgende dingen denk ik meteen:  

 
“Vrijjjj zijn, ik 
wil alleen maar 
vrijjjj zijn!” 

 
“Miltje” 
 (= mailtje)  

 

“Doeiiiii” 

 

Keukenprinses 
Als er iets is waar Hanneke goed in is, dan is het wel 
koken. Hanneke vindt het heerlijk om lekker in de keuken 
te staan, en dan weet ze altijd de lekkerste gerechten op 
tafel te zetten. Gelukkig houdt ze ook erg van lekker 
eten, dus kan ze daarna lekker van haar eigen maaltje 
genieten. En wij genieten hiervan natuurlijk graag mee!  

 
Haar eeuwige glimlach 
Geslapen of niet, uit geweest of niet (op een 
paar kleine uitzonderingen na), onze Hannek 
is ’s morgens altijd al weer vroeg in de veren 
en dan ook meteen actief. Bovendien is ze 
altijd vrolijk, iets wat vaak heel gezellig, maar 
af en toe ook wel een beetje vermoeiend is. 
Want ook als je op bijvoorbeeld 
ledenweekend met je vermoeide hoofd net 
wakker wordt, staan Hanneke en haar 
eeuwige glimlach alweer naast je bed te 
springen.  
 

 

Lief, behulpzaam & zorgzaam 
Naast dat je het onwijs gezellig met Ome 
Hennek kunt hebben, is ze ook onwijs lief, 
behulpzaam en zorgzaam. Ze denkt altijd aan 
anderen en is altijd bereid om te helpen. 
Kortom: echt super fijn om haar als 
bestuursgenootje en vriendin te hebben! 

 

…Denk ik aan 

 

 Geschreven door de ex-blondie 

1 drankje doen 
Om de een of andere reden is 
Hannek hier niet erg goed in, en 
lopen dit soort avondjes altijd een 
behoorlijk uit de hand. 

 

Hanneke
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Als ik aan Anne denk... 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
  
 
 

 

          
 
 
 

Hoogachtend (en een dikke lebber), mevrouw de Praeses 

Denk ik aan... 
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Puck
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Laura

 

Niet zoet, niet zuur maar ZOUT!  
Mocht je Laura ooit willen verblijden met een 
etentje, blijf dan niet eindeloos restaurants met 
elkaar vergelijken. Laura is namelijk wat eten 
betreft al snel tevreden. Zorg er echter voor dat 
één ding er in overvloed is en dat dit ingrediënt 
een centrale rol krijgt bij het etentje. Ik heb het 
natuurlijk over Laura haar favoriete specerij, 
ZOUT! Een kroket of stukje brie, niks is voor deze 
meid compleet zonder een zoutige beet.  
 

Favoriete kledingstuk 
Laura heeft een bijzondere 
kledingsmaak. Ten eerste heeft ze 
het liefst zo weinig mogelijk aan. 
Mocht het vriezen wees dan niet 
verrast als je haar zonder jas ziet 
fietsen. Ten tweede is er een 
kledingstuk waar Laura niet zonder 
kan en die haar intens gelukkig 
maakt. Tevens is dit kledingstuk ook 
een bewijs voor argument nummer 
één, het gaat namelijk om haar mini 
korte gele broekje a.k.a kleine gele 
vriend! Deze mocht zelfs met Laura 
op de slee in Valloire de berg af.  
 

 

 

Van leeuw tot spreeuw 
Onze Lau is een echte nachtbraker: Ze is 
regelmatig als laatste weg op ieder feest, waar 
uiteraard ook de nodige alcoholrijke drankjes bij 
horen. Ook voor serieuze taken draait ze ’s nachts 
haar hand niet om, mailtje hier, Facebook-event 
daar ze regelt het allemaal.  Een echte leeuw dus. 
Maar Laura zou Laura niet zijn als ze de volgende 
ochtend zo rond een uur of zeven alweer vrolijk 
en vol energie als een spreeuw uit haar bed zou 
vliegen klaar voor een nieuwe dag. En vraag je je 
af hoe ze dit allemaal volhoudt? Ja ik dus ook, 
mocht je achter het geheim komen laat het met 
please weten!  
 

Bob Dylan & Bob Marley 
Mocht je Laura goed kennen dan 
weet je uiteraard dat zij sinds de 
wintersport groot fan is van Bob 
Dylan en Bob Marley. Zij houdt 
van ze en zij hebben haar 
geïnspireerd tot een unieke vorm 
van zelfexpressie in de vorm van 
een dans. Mocht je 
nieuwsgierigheid opgewekt zijn 
schroom dan niet en vraag Laura 
naar een demonstratie! 
 

Vrolijkheid herself! 
Even een dipje of chagrijnig, het 
beste medicijn dat ik jullie kan 
aanraden is een portie van onze 
coördinator ontspanning! Naast 
dat ze ontzettend gezellige 
activiteiten organiseert, kan alleen 
een blik van deze meid je al 
helemaal opvrolijken. Een goeie 
grap of luisterend oor, voor beide 
kan je bij haar terecht. 

Geschreven door: 
Je favoriete Co; oftewel CSI oftewel 
Rudy, oftewel Myrthe 
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Almanakcie
Onze commissie bestaat uit Roos Vandebriel, 
Isabel Koolen, Eline Piet, Linda Taal, Kim van 
der Linden, Femke van Lochem en Puck van den 
Bosch. Wij maken met zijn 7en het prachtige 
jaarboek waar jij nu in kijkt. Het leukste aan onze 
commissie is, verwachten wij, op het moment dat 
we dit schrijven nog niet geweest. Dat is namelijk 
het moment dat we na al het werk eindelijk onze 
PAPopolitan in handen hebben!

Alumnicommissie
In de almumnicommissie dit jaar zitten Stefan, 
Maarten, Malu, Bodine, Iris, Roy, Saline en 
Brenda. Een alumnus (mv alumni, vr, alumna) is 
een afgestudeerde, oud-student van een univer-
siteit of hogeschool. Alumni is dan ook exact de 
groep waar wij ons als commissie (met name) 
op richten. Door het organiseren van activiteiten 
en/of lezingen proberen wij, namens pap, ook de 
kennis na het studeren te blijven vergroten. Elk 
jaar organiseren wij als commissie samen met de universiteit 2 tot 3 activiteiten waarbij 
in de meeste gevallen ontspanning en professionalisering aan elkaar worden gekoppeld. 
De alumnicommissie is één van de weinige commissies binnen Pap met een commis-
sielid dat eigenlijk geen Pap-lid meer is maar een echte Alumnus. De verscheidenheid 
binnen de commissieleden maakt het ook zo leuk om hier deel van te mogen nemen.

Après-skicie
In de Apresskicie zitten Aukje, Anneloes, 

Michelle, Marja, Kim en Puck. Wij hebben 

met zijn zessen de wintersport georganiseerd, 

en hiermee de wintersport net een beetje 

leuker en  gemakkelijker gemaakt dan hij al 

is! Het allerleukste aan de commissie was 

behalve het met zijn allen op de piste staan 

samen ’s ochtends ontbijt rondbrengen!

Even voorstellen: de commissies!
De 19 top commissies van PAP beantwoorden voor ons 3 vragen om zich voor te stellen:
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Feestcie
In de Feestcie zitten Bente, Kim Ba-
denbroek, Femke, Kim van der Linden, 
Lotta, Milou, Piet, Ryanne en Laura. Wij 
als Feestcie zijn er om te zorgen dat de 
PAPpers de benodigde hoeveelheid bier 
drinken, en zo niet in te grijpen. Het 
leukste feest vonden wij het Halloween-
feest in oktober, omdat iedereen hier 
gek verkleed was en Club LUX zo’n 
toffe locatie is.

Financie
In de Financie zitten dit jaar, naast natuurlijk penningmeester 
Anne: Marly, Geke (oud-penningmeesters) en Bodine (oud-secre-
taris). Elke maand komt deze commissie bijeen om de boekhou-
ding van  PAP, die Anne doet, te controleren. Dit is erg belangrijk, 
want er mogen geen fouten gemaakt worden bij de boekhouding. 
Het is ook belangrijk dat alle inkomsten en uitgaven van PAP 
overzichtelijk worden gemaakt, zodat we precies weten waar 
ons geld naartoe gaat en wat voor geld we binnen krijgen. Deze 
commissie controleert of de penningmeester dit goed doet. Het 
leukste aan de Financie is dat er dit jaar vier op een volgende 
generaties PAPbestuur in zit. Hierdoor komen we er elke verga-
dering steeds een beetje meer achter hoe professioneel PAP in de 
afgelopen jaren is geworden en dat is heel leuk!

Goededoelencie
In deze commissie zitten dit jaar: Katrin, Emina, Nasim, 
Veerle, Önder, Laura, Hanneke en Saline. Door het jaar 
heen hebben we verschillende activiteiten georganiseerd, 
variërend van geld ophalen voor Serious Request (en over-
handigen) tot brieven schrijven voor Amnesty International. 

Wij denken dat onze 
leukste activiteit de 
middag in het asiel-
zoekerscentrum in 
Zeist gaat worden. 
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Introcie
In de Introcie zitten Aukje, Chiel, Hester, 
Josse, Marieke, Mirjam, Lotte, Puck, Saline, 
Sara en Laura. Met elkaar zorgen wij ervoor 
dat de aankomende eerstejaars een geweldig 
introweekend hebben! Het leukste tot nu toe 
is dat we na wekenlang zoeken eindelijk de 
perfecte locatie hebben gevonden, maar het 
allerleukste gaat natuurlijk het introweekend 
zelf worden. Helaas moeten we nog even 
wachten tot het zover is!

Lift cie
In de Lift cie zitten negen enthousiaste meiden. 
Naast bestuurslid Anne zijn dit Eva, Lotte, Sara, 
Charelle, Nikki, Irene, Eline en Annet. Deze com-
missie organiseert het lift weekend, waarin we een 
rondje door België gaan maken. Tijdens dit week-
end gaan we in tweetallen lift en, ondertussen op-
drachten uitvoeren en zorgen dat we aan het einde 
van de dag op een eindbestemming uitkomen waar 
we overnachten en de stad zullen gaan verkennen. 
Los van dat lift en een enorme uitdaging is, is het 
ook ontzettend leuk om een weekend te organise-
ren met en voor studiegenoten. 

Mannencie
In de mannencie hebben zich de volgende mannen ver-

zameld: Piet, Gijs, Chiel, Önder, Olivier, Maarten, Joris, 

Mick, Michael, Laurens, Roy, Daniël, Karel en Ruud. 

Samen genieten wij intens van het leven als beschermde 

soort tussen alle geweldige vrouwen van PAP! Het leuk-

ste van onze commissie moet het vul je pulfeest wel zijn. 

Hiermee ging een lang gekoesterde Mannenciedroom in 

vervulling! Of wordt het toch the smell of napalm in the 

morning bij het paintballuitje…
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Meeloopcie
In de meeloopcie zitten Alisa, Eva, Femke, 
Hilje, Karen, Linda, Lotte, Robin, Roële, Va-
lerie, Puck en commissievoorzitter Marinda. 
Wij zorgen samen dat middelbare scholieren 
of studenten een toffe meeloopdag ervaren, 
waarbij ze een goed beeld van de studie en 
natuurlijk van PAP krijgen! Het leukste van 
de commissie is studenten de enige echte 
PAP-ervaring geven :) 

Paperascie
De Paperascie van dit jaar bestaat uit dit schrijflustige stel dames: Laura, Marly, Karlijn, 
Iliane en Minke. We staan onder leiding van de immer geprezen coördinator PR Roos 
Vandebriel. Wat wij doen: wij schrijven het PAPblad dat drie keer per jaar uitkomt, en dit 

jaar staan alle paperassen in het thema van 
een deel van onze aardkloot. We vertellen 
jullie iets over de prachtige muziek, het 
eten en natuurlijk zijn de nodige irrele-
vante feitjes ook van de partij. Het leukste 
aan de commissie is het schrijven van de 
stukjes. Natuurlijk zijn we ook erg trots op 
onze groenere paperas!

Promocie
De Promocie van het jaar 2014-2015 wordt vertegenwoor-
digd door een vijftal fantasierijke en vooral enthousiaste da-
mes: Frederique, Nina, Karlijn, Elske en Robin. Om de hele 
zooi in de gaten te houden hebben we de enige echte Roos 
Vandebriel aan het hoofd van deze prachtige commissie 
staan. Ik hoor u denken, oh ja joh, een prachtige commis-
sie? Jazeker, want wij zorgen het hele jaar door voor leuke, 
verrassende en gezellige activiteiten om alle PAPpers weer 
bij elkaar te brengen. Opdrachten voltooien voor tosti’s, 
zelf sushi maken,  gratis pannenkoeken, een chocoladefon-
tein,  niks te gek voor de Promocie! Met gezelligheid hoog in het vaandel weten wij 
altijd een geslaagde middag te creëren, en daar zijn we dan ook ontzettend trots op.
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Sportcie
In de sportcie zitten de volgende sportievelingen: Milou, 

Mireille, Britt, Olivier, Karlijn, Kim, Puck en commis-

sievoorzitter Marja. De sportcie zorgt ervoor dat we 

door middel van allerlei leuke activiteiten samen de 

voor studenten oh zo bekende vetjes en bierbuikjes weg 

kunnen werken. Wat wij het leukste aan de commissie 

vonden was moeilijk kiezen, maar we zijn uiteindelijk tot 

de conclusie gekomen dat tot nu toe het schaatsen wel 

erg geslaagd was. Ook hebben we allemaal erg veel zin in 

het waterskiën en het nachtkanoën (de laatste op Karlijn 

na, die heeft er niet zulke goede ervaringen mee)!

Studicie
Dit jaar is de studicie een kleine maar wel een hele 
leuke commissie, met Marthe, Tamana, Esmee, 
Myrthe Overbeek en Myrthe van Bosheide. Wij 
organiseren alle studie-inhoudelijke activiteiten bij 
PAP, zoals excursies, lezingen en workshops. Wat 
wij het leukste aan de commissie vonden is lastig, 
want iedere activiteit is weer een hoogtepunt! Erg 
geslaagd was ons bezoek aan de justitiële jeugdin-
richting en de forensische polikliniek kindermis-
handeling. Ook organiseerden we verschillende 
leuke lezingen, een workshop ‘communiceren met 
kinderen’, en zijn we langsgegaan bij verschillende 
scholen en kinderdagverblijven. 

Sponsorcie
Dit jaar zitten er helaas geen leden in de Sponsorcie, waardoor Anne als pen-
ningmeester dit werk alleen moet opknappen. Het doel van deze commissie 
is ervoor te zorgen dat externe bedrijven onze vereniging (financieel) spon-
soren. Het voornaamste werk bestaat uit contact onderhouden met huidige 
sponsoren, zoals Café de Stadsgenoot en De Bijlesacademie en het werven van 
nieuwe sponsoren, zoals dit jaar het geval was bij Enter the Wave. Het leukste 
aan deze commissie is dat je met mensen in contact komt waar je anders niet 
mee in contact zou komen. Daarnaast is het ook leuk als je een nieuwe goede 
sponsordeal kan afsluiten, want hoe meer geld wij binnenkrijgen voor PAP, 
hoe meer leuke activiteiten wij kunnen organiseren voor de leden.
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Sympocie
Onze commissie bestaat uit Anna, Eva, Hester, Kim, 
Rachel D., Sanne, Ruud, Myrthe en commissievoorzit-
ter Rachel C.. We vormen een behoorlijk grote en di-
verse groep waardoor we elkaar goed aanvullen. Samen 
zijn we bezig met het organiseren van een symposium 
over seksuele ontwikkeling. We op zoek gegaan naar 
mogelijke sprekers en hebben contact met hun gelegd.. 
Het allerleukste van onze commissie tot nu toe was de 
gezellige eet-vergadering met wraps, waarbij iedereen 
aanwezig kon zijn, iets wat lang niet altijd lukt. Wat 
natuurlijk aan het einde van dit jaar het leukste zal zijn 
geweest is het ons symposium zelf!

Tripcie
Wij met z’n negenen vormen dit jaar de Tripcie: Brenda, 
Chris, Kaylee, Kyra, Laura, Lotta, Minke, Myrthe en Rimke. 
Wij houden ons bezig met het regelen van de studiereis, de 
jaarlijkse reis in de tweede onderwijsvrije week. Naast het 
vervoer, de overnachtingen, het eten en de studie-inhoude-
lijke activiteiten, zoeken we ook naar leuke ontspannende 
activiteiten die we kunnen doen. Dit jaar gaan we naar 
Portugal! Het is super leuk om met een groep een reis te 
organiseren voor de studievereniging, zeker aangezien hij erg 
populair is. Dit jaar zat de inschrijving na 19 seconden al vol! 
Gelukkig heb je als je in de Tripcie zit, sowieso al een plekje 
bemachtigd!

Uitjescie
In de Uitjescie zitten: Anika, Anne Fleur, Antien, Janel, 
Josta, Linda, Linde, Marja, Sanne en Laura. Wij creëren 
uitjes in alle soorten en maten, waarbij we vooral goed 
zijn in alles wat met eten te maken heeft. Verder hebben 
we altijd erg gezellige vergaderingen. Tot nu toe vonden 
wij zelf het sinterklaasavondje de gezelligste activiteit en 
het leukste aan onze commissie (anoniempje: ik heb er 
ook nog geurstokjes aan overgehouden!!!!! Echt te gek). 
Later dit jaar worden Bounzen en de lampjes-, zitzakken- 
en Sangriarijke openluchtbioscoop heel leuk, en hebben 
we veel zin in ons kampeernachtje met de commissie.
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Weekendcie
In de Weekendcie zitten: Berthe, Chloé, 
Iris, Isabel, Josse, Mariëtte, Marly, 
Philomena en Laura. Wij hebben een 
heerlijk ledenweekend georganiseerd, 
waarbij een grote groep PAPers lekker 
kon uitwaaien op Texel om bij te komen 
van de eerste tentamenweek. Hier heb-
ben we van alles gedaan: lekker fietsen, 
zwemmen en in groepjes heerlijk ko-
ken. Daarna natuurlijk uitgaan zoals we 
nog noooit zijn uitgegaan, in de wilde 
kroeg ‘De Koog’!!! Het leukste wat wij als commissie hebben gedaan was natuurlijk het 
ledenweekend zelf! Dit kende vele hoogtepunten zoals het golven vangen op het dek van 
de zeehondenboot, het gezellige boodschappen doen en koken en met als absolute top 
de afwas die ondanks de muziek, het dansen, de wijn en het rond laten vliegen van de 
bordenkar slechts één bord het leven heeft gekost!!!

Commissieledenbedanktuitje: glowgolven
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Het afgelopen jaar hebben de 19 commissies  van PAP (en de Joriscie) hard tegen elkaar 
gestreden om de eerste commissieledenbattle, en daarmee eeuwige roem en een lekkere 
hoofdprijs, te winnen. Punten konden worden verdiend met aanwezigheid bij activitei-
ten, maar ook met het bakken van een taart voor op de PAPkamer, het stoppen van een 
goed idee in het broekje van PAPpie en het uitvoeren van opdrachten. Het was een helse 
strijd waarbij de uitjescie het grootste deel van de tijd bovenaan heeft gestaan, maar ook 
de aprésskicie, weekendcie, feestcie en mannencie (wie had dat gedacht!) waren goed op 
weg!
  Een aantal commissieledenbattle hoogtepunten:

Sanne maakte 
de leukste 
cupcake en 
verdiende 
hiermee pun-
ten voor de 
uitjescie!

De après-
skicie stuurde 

de leukste 
foto voor het 
commissiele-

denbattlebord 
in!

Het geluid wat in de commissiechat’s werd gegooid was het voor de meeste leden oh zo 
bekende geluid van de PAPkamer-waterkoker die kookt om zo iedereen van een lekker 
kopje thee te voorzien. Toch was die niet voor iedereen gelijk duidelijk, want er werd 
flink met mogelijke opties gestrooid in de commissiechats. Veel verschillende apparaten 
kwamen voorbij, van föhns en koffiezetapparaten tot aan een kopieerapparaat. 
Verder dachten veel commissieleden waarschijnlijk dat we speciaal op reis zijn gegaan 
om het geluid op te nemen, aangezien ze verwachtten dat ‘een trein over een tunnel’, ‘een 
ballonvlucht’, ‘wind op zee’, ‘in de carwash’, ‘in de metro’ of ‘het doorspoelen van de wc 
in het vliegtuig het goede antwoord zou kunnen zijn. Andere merkwaardige antwoorden 
waren:

Een sushiroller

Een liniaal op een tafel
Een muntje in een colamachine Een radio die de zen-

der niet kan vinden

De commissieledenbattle
door: Puck van den Bosch
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Mode komt, mode gaat. 
Zo ook in de wereld van 
haarstijlen. De tijd van de 
chique krullen, de net wat 
te korte pony’s en de hanen-
kammen is inmiddels ver-
leden tijd, maar ze zijn al-
lemaal ooit hip geweest. En 
het kapsel van 2014-2015? 
Het half opgestoken haar: 
in een knotje, of clipje. 

Om te beginnen het Am-
sterdamse knotje. Begin 
2014 zag ik hem al voor-
bij komen bij alle “hippe 
chicks” uit Amsterdam. Het 
liefst zo rommelig mogelijk, 
met een grote sjaal of vest 
eronder. Casual, zo op het 
eerste oog. Maar er zat een 
weloverwogen idee achter. 
Het “Amsterdamse knotje”.  
Het best te omschrijven als 
een knot zo hoog mogelijk 

op het hoofd (ja, die zien 
we al langer), maar dan zo 
dat 1/3e van het haar er 
aan de onder- en zijkant 
los uitvalt. Zo krijg je een 
rommelig matje in je nek. 
Helemaal hip, hot en hap-
pening in Amsterdam!

Na 20 minuutjes met de 
trein komen we aan in de 
mooiste stad van Nederland 
(uiteraard), Utrecht!
In U’tje is het virus qua 
haarstijlen al helemaal om-
geslagen, het lijkt net een 
epidemie! Het knotje? Nee, 
niet het knotje. 
Utrecht doet aan een totaal 
andere rage onder de vrou-
welijke haarstijlen.
Deze Bèta-stad pronkt met 
clipjes! Van die zwarte of 
semi-bruine clipjes, die 
je in je haar klemt en die  

het (gedeeltelijk) omhoog 
houden. In de volksmond 
ook wel de “Uffen-clip” 
genoemd (niet mijn woor-
den). Voor veel ladies in 
deze grachtenstad is het een 
must-go haarstijl. Je ziet het 
niet, totdat je erop let. Ze 
zijn overal! 

Deze clip moet (vanzelf-
sprekend) wel op een 
bepaalde manier gedragen 
worden. Hierbij een stap-
penplan:

Stap 1: Men pakt de 
plukken haar die normaal 
ongeveer over de oren val-
len (de voorste plukken van 
je haar).

Stap 2: Men vouwt deze 
over elkaar op het achter-
hoofd, niet op het hoofd 
maar ongeveer halverwege 
de schedel.

Stap 3: Men pakt er 
het befaamde clipje bij en 
zet deze vast over de twee 
plukjes haar, samen met 

PAP mode
Het Amsterdamse knotje of

het Utrechtse clipje?

THEMA   KATERN
door: Roos Vandebriel
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THEMA   KATERN

een beetje van het haar wat 
eronder zit. 

Stap 4: Men plukt het 
haar iets losser, zodat het 
nonchalant (met een boogje 
naar achteren) vastklemt.

En tadaa! Daar is het kapsel 
waarmee je helemaal op z’n 
Utrechts van het studenten-
leven kan genieten.
Kijk maar om je heen, 
waarschijnlijk maken jij, je 
beste vriendin of je huis-
genoot je er schuldig aan! 
Maar geloof mij op mijn 
woord als ik zeg, dat het 
aantal clips in de collegezaal 
bij Pedagogische Weten-
schappen niet op één hand 
te tellen zijn!

Iets om je voor te schamen? 
Welnee, het staat de meeste 

meiden hartstikke leuk! 
En trends zijn er nou een-
maal om gewoon lekker te 
volgen (en van te genieten), 
samen met alle hippe snea-
kers en skinny jeans!

Wil je als Utrechtse student 
een kleine twist? Probeer 
het is op de “Amsterdam-
way”, gooi er lekker een 
knotje bovenop! 

Zelfs Ariana Grandé rockt het knotje (boven)
Ook op straat gespot! (onder)
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Minke Krijnen
  

Favoriete kledingwinkel:
Eigenlijk ieder klein goed-
koop boetiekje of kring-
loopwinkel.

Favoriete kledingstuk:
Zeer wisselend, maar op dit 
moment het vest op de foto. 
Het is een heel fijn vest dat 
van mijn opa is geweest.

Maarten de Groen
Favoriete kledingwinkel:
WE, want daar krijg ik 
korting omdat mijn zusje er 
werkt.

Favoriete kledingstuk: Sok-
ken.

Modetip:
Onderschat de kracht van 
vrolijk ondergoed en leuke 
sokken niet!

PAP mode
PAP’s best dressed:

Modetip:
Trek bij het passen eens iets 
aan wat buiten je comfort-
zone is qua kleding. Dus 
kleuren als je altijd in het 
zwart gaat, of juist een col-
bertje in plaats van je comfi 
grofgebreide trui. Wellicht 
kom je voor positieve veras-
singen te staan.

De kracht van vrolijke sokken!

door: Femke van Lochem
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Omdat Minke Krijnen uitverkoren was als PAP’s best dressed, besloot de 
redactie haar te vragen als gezicht van deze editie van de Almanak. 

Na een aantal mislukte pogin-
gen een mooie luchtblauwe 
achtergrond te krijgen, kwa-
men we op het geniale idee 
een kleed achter Minke vast 
te houden.

Puck en Roos had-
den soms wat moeite 
met op de tenen staan 
en de wind trotseren, 
maar uiteindelijk re-
sulteerde het in onze 
prachtige voorkant!

PAP mode
tHE MAKING OF...

tHE COVER

door: Linda Taal
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Healthy food op de PAPkamer!
Het is een hype aan het worden en niemand komt eron-
deruit, gezond eten! Hoe gezonder hoe beter. En daarom 
is het dan ook vanzelfsprekend dat deze trend van Powerf-
ood ook op de PAPkamer gespot is! Dus lieve PAPpers, 
wil jij ook meedoen met deze trend? Vul dan je tupper-
ware bakjes met heerlijke quinoa, kokosolie, avocado, 
goji bessen, soja melk of 
havermout!

Op de kamer

Schoenen met printjes op de PAPkamer!
Ook printjes zijn weer helemaal in dit jaar! In de zomer 
van 2015 zijn de printjes niet weg te slaan uit de fashion-
wereld. Zie ook weer hier op de PAPkamer een trendset-
ter! Roy draagt deze prachtige Nikes met een geweldige 
print. Dus wil jij niet buiten de boot vallen deze zomer, 
ren snel naar de Frontrunner of de Footlocker om jou 
gympies met een printje te scoren!

PAP Trends
door: Femke van Lochem
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Broeken met printjes op de PAPkamer!
Naast de trend dat schoenen met printjes helemaal hot 
zijn dit jaar, geldt dat ook voor broeken! Op deze foto zie 
je een mooie broek die gespot is op de PAPkamer en hele-
maal voldoet aan het modebeeld van dit moment. Wan-
neer jij het ook aandurft, zo’n gave broek met een printje, 
vergeet dan niet om de rest van je kleding hier ook op aan 
te passen! Zoals op de foto te zien is, is dat hier perfect 
gedaan!

op de kamer

Brak op de PAPkamer!
Last but not least, een trend die eigenlijk al geen trend 
meer mag heten omdat het al zolang als de PAPkamer 
bestaat, een veelvoorkomend verschijnsel is: brak op de 
PAPkamer! Op deze foto zien we twee mannelijke leden 
van PAP, die zich allebei erg brak voelden. 

PAP Trends
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7 redenen waarom je een 
man met baard aan de haak 

moet (en wil) slaan.

PAP mode

1. Baarden stralen mannelijkheid uit. Ze zijn woest aantrekkelijk en halen het oer-
mens in de vrouw naar boven. Het vrouwelijk natuurlijk insti nct slaat op hol bij het zien 
van een goede baard. 

2. Baarden zijn modieus, hip en fashionable! En denk dan niet aan mannen zoals 
Mari van der Ven, maar meer mannen à la David Beckham! *kwijl kwijl* 

3. Baarden stralen intelligenti e uit! Zeker de helft  van het mannelijk schoon op de 
Universiteit laat zijn baard staan (of doet een poging tot). 

4. Baarden zorgen voor een hartstochtelijke kus: wild, passievol en avontuurlijk! 
Alles wat een vrouw wil. 

5. Baarden moet je af en toe trimmen, maar iedere ochtend scheren is niet meer 
nodig. Dit scheelt je vent veel ti jd en geeft  jou meer ruimte in de bad-
kamer.

6. Baarden zijn het symbool van volwassenheid. Heb je een baard, 
dan ben je het jong zijn ontstegen. Vrouwen lopen qua ontwikkeling 
voor op mannen, dus het is niet gek dat vrouwen zich snel aangetrok-

ken voelen tot deze volwassenheid.

7. Baarden staan voor betrouwbaarheid en wie wil er nou 
niet een betrouwbare vent aan de haak slaan. Denk bijvoorbeeld 

aan fi losoof Karl Marx, politi cus Samuel van Houten (van het kinder-
wetje van Van Houten) en Osama Bin Laden. 

door: Myrthe Overbeek
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Studiedag
5 JANUARI 2015
- ESTHER

Tom heeft een studiedag. 
Vastgeplakt aan 2 weken 
vakantie. Een mooie ge-
legenheid om de nieuwe 
binnenspeeltuin hier in de 
buurt uit te proberen.

“Tom, we gaan naar Bal-
lorig.” De laatste keer dat 
ik zoiets deed was niet zo’n 
succes (klik) maar we zijn 
inmiddels een jaar verder.
“Speeltuin binnen,” verdui-
delijk ik.
“Speeltuin binnen! We gaan 
naar speeltuin binnen!”
Ik ben nu al blij. Hij is zó 
enthousiast! Deze voorpret 
is zo mooi om te zien.

Maandagochtend 9:30. We 
zijn bijna de enigen. Tom is 
vrolijk gillerig en fladdert 
wild als we naar binnen 
lopen. Hij heeft er zin in. 

Sinds oktober 2013 bege-
leid ik twee keer in de week 
Tom. Tom heeft klassiek 
autisme en een verstan-
delijke beperking, hij gaat 
naar een cluster 3 school 
en krijgt drie of vier keer in 
de week naschoolse bege-
leiding. Dat is nodig, want 
Tom heeft continue bege-
leiding nodig, hij kan niet 
langer dan vijftien minuten 
alleen spelen. 

Esther, de moeder van Tom, 
is elke dag thuis om voor 
Tom en zijn zusje Rianne 
van 6 te zorgen. Ook is ze 
thuis omdat Tom niet goed 
slaapt, laat ik het zo zeggen, 
als hij tot 6 uur doorslaapt 
is dit een goede nacht, een 
hele goede nacht. Tom is 
8 jaar oud. Als hij  niet 
slaapt is hij echt wakker, 
dit betekent dat de ouders 
van Tom dan ook wakker 
zijn. Esther schrijft een blog 
over hoe de beperking van 
Tom hun leven beïnvloedt. 
Dit doet ze op positieve, 
maar ook kwetsbare en hele 

realistische wijze. Haar blog 
wordt door veel ouders/
begeleiders/leerkrachten en 
zelfs wethouders gelezen. 
Het roept veel herkenning 
en begrip op, misschien ook 
wel bij jou. Wil je meer van 
haar blog lezen, kijk dan op: 
https://esthervandaag.
wordpress.com/.

Liefs, Hanneke

PAP kidz
Dagelijks leven met een kind met klassiek autisme
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De kassière kijkt vrolijk 
en zegt tegen Tom: “Heb 
je er zin in?” Hij krijgt een 
schuimpje. We naderen het 
toppunt van geluk. Ik voel 
me sterk. De kerstvakantie 
is achter de rug, heel veel is 
heel goed gegaan, de moei-
lijke uren zijn vervaagd, de 
spanning omtrent alles wat 
dit jaar komen gaat ver naar 
de achtergrond. We zijn nu 
hier. 
Al mijn aandacht is voor 
Tom. Samen duiken we het 
klimrek in. Als Tom ziet dat 
ik mee ga kijkt bij nóg blijer. 
Van de glijbaan gaan we. 
Tom joelt.

Na 3 kwartier vind ik het 
tijd om even uit te rusten. 
“We gaan drinken.”
Een flinke uitdaging. Er is 
een soort buffet met koffie, 
koeken, chips, flesjes, ijsjes, 
etc. Tom rukt zich los en 
rent uitgelaten joelend rond.

Het meisje van de catering 
wordt mijn held van de dag. 
“Mijn neef is ook autistisch” 
zegt ze met een lief lachje. 
Tom mag rondrennen en 
met de klapdeurtjes spelen. 
Ik balanceer met koffie en 

drinken. Een zakje chips 
voor Tom zodat hij straks 
even rustig blijft zitten als ik 
mijn koffie drink. Terwijl ik 
betaal trekt hij het al open. 
Het meisje glimlacht nog 
steeds.

Anderhalf uur spelen, ren-
nen en klimmen we. Ja, Wé. 
Tom moet continu begeleid 
worden. Als ik hem ‘loslaat’ 
rent hij meteen naar het 
peutergedeelte waar veel 
kleins en schattigs rond-
kruipt. Ik voel de ogen van 
bezorgde ouders prikken, 
logisch. Ik glimlach en 
probeer iets uit te stralen 
van: “Leuk hè, die kinde-
ren toch?” terwijl ik een 
flink tegenwerkende, harde 
geluiden producerende Tom 
probeer mee te krijgen.

Anderhalf uur in totaal. 
Dan is het alleen nog maar 
jammeren wat hij doet.

“Tom, we gaan naar huis.” 
(Niet vragen, niet overleg-
gen, duidelijk zijn.)
“Neeee!!!”
“Wil je nog niet?” (Oh, nee, 
wacht. Duidelijkheid.)
“We gaan nú naar huis. 

Schoenen aan.”
Hij moet verschoond. Dat 
doen we thuis wel.
“Neeee!!”
“Tom. We gaan naar huis. 
Thuis krijg je een ijsje.” (Dat 
laatste zeg ik iets zachter.)
“Neeeeeee!”

Wild gaat hij liggen schop-
pen tegen een luchtkussen-
pop.
Ik weet het even niet zo 
goed. Gelukkig is het rustig, 
bijna niemand kijkt.
Ineens staat Tom op, loopt 
naar ons tafeltje en trekt zijn 
schoenen en jas aan.

“Goed zo!” Wat een opluch-
ting.

Als we thuiskomen roept 
Tom: “Was leuk speeltuin 
binnen!”
Ik warm een restje soep op 
en bedenk me dat er nog 
wat mini-pizzaatjes in de 
vriezer liggen.
Tom luncht doordeweeks 
normaal nooit thuis, dus we 
maken er maar iets bijzon-
ders van.
Hij hoort de vriezer dicht-
slaan en komt even kijken.
“Kijk Tom, kleine pizzaatjes 
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voor bij de soep!”
Tom kijkt ernaar, kijkt 
dan naar mij. Ik zie dat hij 
woorden zoekt. Het duurt 
wel 10 seconden. Dan zegt 
hij: “Mag – ik – gróte – 
pizza?”
Dit is zó knap van hem! 
Zo’n goede zin, vragend 
geformuleerd, niet zijn 
naam maar “ik”… Wauw! 
Ik vergeef hem zijn inhalig-
heid direct.
Ik lach, Tom legt dit ver-
keerd uit en roept: “Ja! Tom 
mag grote pizza!”
Meteen vertel ik dat er geen 
grote pizza is en dat we 
kleine pizzaatjes gaan eten.
“Andere keer grote pizza,” 
zegt hij uit zichzelf en loopt 
de keuken uit.
Als de pizzaatjes klaar zijn 
zet ik ze op tafel. Tom komt 
zitten. “Lekker! Is heet! En 
wachten! Voorzichtig! Eerst 
blazen!”
“Goed zo!” Verder hoef ik 
niets te zeggen. Alleen maar 
te glimlachen en trots te 
zijn.

Als ’s avonds mijn man 
thuiskomt roept Tom: “Was 
leuk speeltuin binnen! Was 
lekker kleine pizza!”

Er is veel onzeker en zwaar 
en vervelend en irritant 
aan Tom. Maar soms is hij 
alleen maar een gewéldig, 
bijzonder, heerlijk, fantas-
tisch leuk kind.

Veelvuldig wordt aan de 
ouders van Tom gevraagd 
of hij nog thuis woont. Dat 
is een pijnlijke vraag, want 
eigenlijk zou het vanzelf-
sprekend moeten zijn dat je 
8-jarige zoon thuis woont. 
Maar de ouders van Tom 
ontdekken ook, misschien 
wel steeds meer, dat dit met 
Tom misschien wel niet 365 
dagen per jaar kan. Daarom 
zijn ze voor de weekenden 
op zoek naar een logeer-
huis. Over het dubbele 
gevoel dat dit oplevert gaat 
het onderstaande gedicht. 

PAP kidz
Dagelijks leven met een kind met klassiek autisme

Ik wil je altijd bij me houden
Omdat ik jou het best begrijp

Elk gebaar, elke kik
Wie snapt jou zoals ik?

Ik wil altijd in de buurt zijn 
Weten of echt alles klopt

Of je hemd wel lekker glad
In je broek is gestopt

Je sok niet dubbel, je rits wel dicht
Geen dorst, niet ziek
Niet bang, geen pijn

Voor de zekerheid wil ik er zijn

Maar vooral wil ik jou geven: 
ruimte om jouw leven 
(en ik ook dat van mij) 

te leven

Dus, langzaamaan
Met kleine stappen

Probeer ik
Uit liefde

Mijn greep
Te verslappen

Estherv75
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1. Pak een bal en ga naar een trapveld-
je/schoolplein in de buurt. Wanneer je 
een bal meeneemt kun je hier heerlijk 
voetballen, stand in de mand te spelen 
of een ander leuk balspelletje doen!

2. Maar maak je geen zorgen, je 
hoeft  het niet altijd ver van huis te 
zoeken. Lekker in de tuin spelen is 
ook heerlijk!

3. Een lekkere rustige activiteit is om potlo-
den, papier en knutselmateriaal mee te nemen 
naar de tuintafel en lekker buiten creatief 
te zijn. Het is ook leuk om bloempotten te 
beschilderen, en als het mag van de ouders de 
schutting…

4. Wie is er nou niet dol op IJS! Ga een ijsje 
met ze halen als het lekker warm is. Hoeven 
niet meteen 5 bollen te zijn, een heerlijk 
perenijsje van de supermarkt is ook top! Nog 
leuker is ze zelf maken…

9. Schommelen, op de wipkip en van de 
glijbaan zijn al jarenlang goede ingrediënten 
waarmee je de leukste oppas gaat worden die 
de kinderen ooit gehad hebben.

5. Pak de stoepkrijt maar uit de 
garage en zet een speurtocht uit 
op de stoep. Leuke opdrachten 
verzinnen en het al zo mooie 
Utrecht verdraaien met grondte-
keningen.

10. Als laatste nog een praktische tip: zorg dat de kinderen 
altijd goed beschermd zijn tegen de zon & soms is het gewoon 
te warm voor kinderen buiten. Binnen spelen kan dan beter 
uitpakken!

8. Waterpret is de grootste pret! Maak een 
paar waterballonen en gooi op bomen of 
andere niet-levende wezens ;) Als het mo-
gelijk is kan je ook een waterbaan maken 
(vuiniszakken + groene zeep + sproeier = 
pret)!

7. Lekker meenemen naar een meertje of 
het strand en daar zandkastelen bouwen en 
schelpen zoeken.

6. Vooral de jongeren kids vinden 
dit leuk, naar de kinderboerderij. 
Geitjes aaien, kippen eten geven.
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PAP kidz
10 activiteiten om te ondernemen met kin-

deren als de zon schijnt
10 activiteiten om te ondernemen met kin-

Als er iets is wat ongeveer alle pedagogen in spé met elkaar gemeen hebben, is het wel dat ze oppaser-
varing hebben. Het is zonder twijfel bijbaan no. 1 onder deze groep kinderliefh ebbers. Hoe fi jn is het 
als het zonnetje lekker schijnt en je mag oppassen. Lekker naar buiten, frisse lucht! Hier heb je 10 tips 
voor dingen die je kunt gaan doen met je oppaskids  als het zonnetje heerlijk aan de hemel staat.

door: Eline Piët
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1. Zorg dat je altijd ballonnen bij je 
hebt, je kunt hier spelletjes mee spelen, 
een papier-machemasker mee maken of 
een ballonpop. Bij een ballonpop kleed 
je als het ware een ballon aan!

2. Ga een hut bouwen! Pak alle 
lakens en kussens die je kunt 
vinden en maak er een echt huisje 
van. Daarna kan je lekker in dit 
huisje gaan picknicken :D

3. Span met een bolletje wol door het 
hele huis een draadje. Dit kan met 
meerdere bolletjes door elkaar, volg het 
bolletje en kom uit bij een schat (die je 
er natuurlijk wel zelf moet neerleggen).

4. Ga samen bakken! Lekker pan-
nenkoeken bakken of cupcakes 
bakken en versieren!

9. Maak je eigen muziek-instrumenten van 
verschillende materialen; met rollen wc-papier, 
macaroni, rijst en plastic fl esjes kom je een heel 
eind. Daarna kun je ze in Aboriginal-style versie-
ren en als de tijd dan nog niet vol is, kun je leuke 
ritmes bedenken!

5. Maak een knikkerbaan van 
allerlei restmaterialen, je moet 
wel een beetje creatief zijn, anders 
wordt het niets!

10. Als laatste is het eigenlijk ook wel heel erg leuk 
om je gewoon helemaal in een regenpak met laar-
zen te hijsen en in de plassen te gaan stampen!

8. Maak een portret van elkaar, 
je bent er een tijdje mee bezig en 
het is ook nog eens heel grappig 
om mee naar huis te nemen!

7. Beplak de hele tafel 
met papier en maak 1 
grote tafeltekening of 
ga vingerverven!

6. Schrijf samen een toneelstuk 
of speel een (hoofdstuk uit een) 
boek na. Na afl oop kun je het 
naspelen voor de ouders.
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10 activiteiten om te ondernemen met kin-

deren als het reGent
Helaas is het niet altijd zo dat het zonnetje straalt als jij op je fi ets springt naar je oppaskinders,  
soms heb je van die dagen dat je moet oppassen, maar dat het alleen maar kan regenen. En dan 
zit je dan binnen, met drie van die krijsende stuiterballen, wat moet je dan doen??? Nou dan 
moet je deze almanak erbij pakken en één van de volgende tien activiteiten met die kiddo’s on-
dernemen!

door: Hanneke Vingerling
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6 redenen waarom je be-
ter niet aan kinderen kunt 

beginnen.

PAP KIDZ

1. Kinderen zijn duur! Een kind kost, van baby tot baan, gemiddeld €110.940 euro! 
Daar kan je ook een Ferrari, boot of helikopter van kopen.

2. Doe je ogen dicht, beeld je in dat je in een overvolle supermarkt staat tot over je 
oren in de stress over de kerstboodschappen en dan begint je baby, peuter of puber ook 
nog te huilen/krijsen/stampen/zeuren/schreeuwen/gillen of in ieder geval voor een hoop 
overlast te zorgen. Zonder kinderen zal het in ieder geval nooit jouw kind zijn die voor 
ophef in de supermarkt zorgt. Of iedere willekeurige andere openbare gelegenheid... 

3.  Kinderen maken alles kapot en vies! Stift op de muur, chocolade in de bank, 
etc. En ook dit kost je weer bakken met geld. 

4. Verwend: iPad.

5. Kinderen kunnen zichzelf een groot gedeelte van hun leven niet vermaken. 
Vanaf het moment dat ze geboren worden ben jij hun animator. Aan het feit dat je al een 
baan van 40 uur per week hebt en niet ook nog een fulltime baan als animator ziet zit-
ten hebben je kinderen geen boodschap.

6. Zeg maar dag tegen uitslapen, reizen en andere vrijetijdsbestedingen. 

7. Voordat die kinderen (inclusief alle elende) er zijn begint het drama al. Alle 
zwangerschaps- en bevallingshorror is al een flink voorproefje op de kinderen. Hang-
tieten, striae, uitscheuren, seks met een zwangere buik en ja ga zo nog maar even door. 

door: Myrthe Overbeek
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Voor deze exclusieve uitgave van de PAPopolitan vroegen wij een aantal docenten om voor 
ons hun meest opvallende/grappige/frustrerende/bijzondere/verdrietige/mooie ervaring 
in het werken met kinderen te beschrijven. Martine Mönch schreef voor ons een prachtige 
anekdote op vanuit haar werk als orthopedagoog. Hans van Luit beschreef dat wat hij het 
meest frustrerend vindt aan zijn werk: de verplichte rekentoets. Als laatste schreef Ido Wij-
ers voor ons een heel bijzondere ervaring van het werken met kinderen op. 

Ervaring door docenten

PAP kidz

Als orthopedagoog ben 
je je er uiteraard bewust 
van dat mensen situaties 
verschillend kunnen in-
terpreteren. Dat dit soort 
interpretatieverschillen 
niet altijd in grote dingen 
zitten, maar juist ook in 
kleine, werd duidelijk in een 
situatie waarin een jongen 
van 13 jaar zelfstandig een 
gedragsvragenlijst in aan 
het vullen was. Bij deze lijst 
diende hij per gedraging 
een getal te omcirkelen, wat 
overeenkomt met of deze 
gedraging nooit (0), soms 
(1) of vaak (2) voorkomt. 
Het invullen kostte hem 
duidelijk veel tijd. Hij zei na 
afloop meteen dat het voor 
hem een lastige lijst was met 
veel vragen. Hij twijfelde bij 
bepaalde vragen of hij het 
goede had ingevuld en vond 

het lastig om aan te geven 
hoe vaak een bepaalde 
gedraging voorkwam. Dit, 
samengenomen met het feit 
dat er bij hem sprake was 
van dyslexie, maakte dat 
ik besloot de vragen met 
hem nog eens na te lopen. 
Bijna geen enkele gedraging 
kwam volgens hem vaak 
voor; hij had bijna geen 2’s 
omcirkeld. Bij het item ‘ik 
schep op’ had hij echter wel 
ingevuld dat het vaak voor-
kwam en dat verbaasde me, 
gezien deze jongen in het 
onderzoek niet de indruk 
maakte een hoop bravoure 
te hebben. Toen ik hem 
vroeg of hij daar wat meer 
over kon vertellen, zei hij: 
‘Nou, dat zit zo, mijn moe-
der vindt dat ik op mijn 
gewicht moet letten en dat 
ik maar één keer op mag 

Martine Mönch

scheppen bij het avondeten, 
maar dat doe ik dus meestal 
twee keer’. Een bevestiging 
van het belang om na te 
gaan wat de ander nu echt 
bedoelt. En daarbij denk ik 
dan: ‘Dankjewel voor weer 
een prachtige anekdote!’
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De verplichte rekentoets, 
een hot item in het nieuws

De verplichte rekentoets in 
Vo en Mbo is een volstrekt 
verwerpelijk middel van 
de overheid om rekenen in 
deze opleidingen (weer) op 
de kaart te krijgen. Op zich 
is er niets mis met meer 
aandacht voor rekenen. 
De inhoud van de toets 
doet echter geen recht aan 
wat aan rekenvaardigheid 
in vervolgopleidingen en 
dagelijks leven nodig is. De 
toetsmakers hebben veel 
opgaven gemaakt die je in 
de praktijk nooit tegen zult 
komen en die zijn verpakt 
in een grote hoeveelheid 

taal. Veel opgaven zijn 
alleen oplosbaar met de no-
dige begrijpend leesvaardig-
heid. De rekenvaardigheid 
die – uiteraard – ook een rol 
speelt, is voor veel zwakke 
rekenaars een ver van hun 
bed show. Weliswaar is de 
toets op drie niveaus te 
maken, maar leerlingen en 
studenten die de eenvoudige 
toets (de zogenaamde ER-
variant) voor zwakke reke-
naars maken, krijgen daar-
van een aantekening op hun 
diploma. Op dit moment 
zijn Mbo- en Hbo-opleidin-
gen al beleid aan het maken, 
zodat leerlingen met een 
dergelijke aantekening op 
voorhand worden geweerd 

voor diverse opleidingen die 
zij verzorgen. Dit betekent 
dat vervolgopleidingen de 
ER-toets beschouwen als 
een indicator voor zwakke 
leerlingen zonder über-
haupt te weten waarom 
deze toets is gemaakt en wat 
deze leerlingen wel kunnen. 
Uiteraard is voor sommige 
opleidingen, bijvoorbeeld 
Pabo of Verpleegkunde, 
goede rekenvaardigheid 
een vereiste, maar zorg dan 
zelf als opleiding voor een 
betrouwbare toets die de 
rekenvaardigheid in kaart 
brengt die voor een spe-
cifieke opleiding nodig is. 
Daarnaast leidt dit beleid 
van de overheid tot enorme 
kapitaalvernietiging: geen 
diploma als de rekentoets 
niet met minimaal een vier 
wordt ‘gehaald’. De poli-
tiek maakt zich druk om 
een leerling die blijft zitten, 
maar geen diploma halen 
na tenminste 12 jaar onder-
wijs is blijkbaar geen enkel 
probleem…. 

Hans van Luit
PAP kidz

Ervaring door docenten

PAPopolitan LAATSTE VERSIE PUCK.indd   53 28-5-2015   13:46:45



PAPOPOLITAN

PAPOPOLITAN  54

Ibrahim, ex-jeugdige 
veelpleger

We hebben onze komst met 
een brief aangekondigd. 
Maar als we in de scheme-
ring bij Ibrahim langs gaan 
in Amsterdam Oost treffen 
we op het adres een reeks 
flats zonder naambordjes. 

Als we op goed geluk bij een 
van de deuren aanbellen, 
doen een paar nieuwsgierige 
jongens van een jaar of 16 
open. Eerst twee, dan vier. 
Verbazing, gelach. Een ouwe 
vent en een blonde studente.

Uiteindelijk worden we 
omringd door zeven jon-
gens. Ibrahim? Jazeker, die 
kennen we, waar is Ibrahim, 
Ahmed? Waarom willen 
jullie hem spreken? Hij was 
hier net nog. Nee, die is er 
niet, die heeft cursus. Hij 
woont gewoon boven, hier, 
die andere deur. 

Ervaring door docenten Ido Weijers

Net als we daar aankloppen 
komt Ibrahim gehaast naar 
buiten, inderdaad op weg 
naar ‘cursus’. We maken een 
nieuwe afspraak. 

Een week later worden we 
gastvrij ontvangen in het 
appartementje dat hij deelt 
met een vriend.
Ibrahim is een grote kerel 
van 21. We weten uit de 
dossiers van politie en Raad 
voor de kinderbescherming 
dat hij een dramatische 
jeugd had, veel ruzie thuis, 
mishandeling door vader 
en stiefvader. 

Op zijn 14e raakte Ibrahim 
helemaal de weg kwijt. 

Hij zwierf op straat en 
raakte betrokken bij twee 
lange reeksen delicten, van 
diefstal tot autokraak, met 
jongens uit de buurt. Zo 
belandde hij op de lijst van 
jeugdige veelplegers. 

Toen hij naar aanleiding 
hiervan werd onderzocht 
luidde de diagnose ADHD 
met kenmerken richting 
PDD-NOS. Hij voelde zich 
vaak eenzaam en onveilig. 

We zijn nieuwsgierig naar 
zijn verhaal, want vanaf 
zijn 15e komen we zijn 
naam niet meer tegen in de 
politieregistratie. Ibrahim 
vertelt. 

PAP kidz
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Na een tijd zitten komt 
hij terecht in een begeleid 
wonen project in Amster-
dam. Daar besluit hij ‘mijn 
naam te verschonen’. Hij 
gaat werken. En hij gaat 
een opleiding doen. Want 
hij heeft ontdekt wat hij wil. 
In de beveiliging, daar ligt 
zijn toekomst. 

Veel jongens die zwaar in 
de criminaliteit zijn beland 
en die een positieve wen-
ding aan hun leven geven 
maken deze verrassende 
keuze, ofwel voor de bevei-
liging ofwel voor de hulp-
verlening. Ibrahim doet 
beide. Hij wordt straattoe-
zichthouder. 

Hij staat op om foto’s te 
pakken waarop hij in 
uniform is te bewonderen 
samen burgemeester Van 
der Laan. Hij volgt nu een 
avondopleiding beveili-
ging. Hij doet binnenkort 

examen en hij hoopt daarin 
een baan te vinden. En hij 
werkt als vrijwilliger bij een 
zorginstelling, ja precies, een 
verdieping lager, waar die 
jonge gasten zitten: begeleid 
wonen.

PAP kidz

Lees het volledige verhaal van Ibrahim en twintig andere 
jonge veelplegers in ons boek Stoppen of volharden. 
Portretten van jonge veelplegers. 

Ervaring door docenten Ido Weijers
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PAP eten
indomie 

noodles
yumyum 

noodles

Een van de meest gegeten 
producten op de PAPkamer 
zijn noodles, reden genoeg 
om ze eens te laten testen 
door ons test-panel! 

Smaak - De smaak is niet om naar 
huis te schrijven, het is rond-
uit vies en chemisch. 
- De noodles zijn veel te dik 
en te stug. Daarnaast ook nog 
eens te lang!
- Vieze zakjes ketjap.

- Deze noodles zijn echt 
heel lekker. Ze hebben een 
erg goede smaak. 
- Leuk dat er verschillen-
de soorten zakjes kruiden 
in zitten, lekker pittig. 

- De noodles hebben een 
natuurlijke smaak. Door 
olie en kruiden toe te 
voegen wordt de smaak 
duidelijk. 
- De noodles zijn stevig - 
Beetje fl auwe smaak, niet 
zo heel smaakvol.

Uitstraling - De verpakking ziet er kleur-
rijk uit. De noodles zien er 
smakelijk uit.

- De verpakking is on-
aantrekkelijk. 
- Het plaatje klopt niet...
- Wel leuke kleurtjes en 
opvallend.

- Een hele simpele verpak-
king maar wel stijlvol.
- De kleuren passen bij de 
smaak.
- Ziet er goed uit!

Prijs/kwaliteits-
verhouding

- Deze noodles kosten €0,39 
cent. Niet duur maar dat 
proef je ook. 

- Deze noodles kosten 
€0,39 cent. Geweldig dit! 
Zo goedkoop en zo lek-
ker! 
- De verpakking moet je 
even wegdenken, de in-
houd maakt alles goed.

- Deze noodles kosten 
€0,63 cent, de duurste van 
de drie. 
- De noodles zijn wel heel 
vaak in de aanbieding, 1+1 
gratis waardoor de prijs 
een stuk daalt. 

Cijfer 4 8 6

Unox good
 noodles

door: Isabel Koolen
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yumyum 
noodles

Smaak - De smaak is niet om naar 
huis te schrijven, het is rond-
uit vies en chemisch. 
- De noodles zijn veel te dik 
en te stug. Daarnaast ook nog 
eens te lang!
- Vieze zakjes ketjap.

- Deze noodles zijn echt 
heel lekker. Ze hebben een 
erg goede smaak. 
- Leuk dat er verschillen-
de soorten zakjes kruiden 
in zitten, lekker pittig. 

- De noodles hebben een 
natuurlijke smaak. Door 
olie en kruiden toe te 
voegen wordt de smaak 
duidelijk. 
- De noodles zijn stevig - 
Beetje fl auwe smaak, niet 
zo heel smaakvol.

Uitstraling - De verpakking ziet er kleur-
rijk uit. De noodles zien er 
smakelijk uit.

- De verpakking is on-
aantrekkelijk. 
- Het plaatje klopt niet...
- Wel leuke kleurtjes en 
opvallend.

- Een hele simpele verpak-
king maar wel stijlvol.
- De kleuren passen bij de 
smaak.
- Ziet er goed uit!

Prijs/kwaliteits-
verhouding

- Deze noodles kosten €0,39 
cent. Niet duur maar dat 
proef je ook. 

- Deze noodles kosten 
€0,39 cent. Geweldig dit! 
Zo goedkoop en zo lek-
ker! 
- De verpakking moet je 
even wegdenken, de in-
houd maakt alles goed.

- Deze noodles kosten 
€0,63 cent, de duurste van 
de drie. 
- De noodles zijn wel heel 
vaak in de aanbieding, 1+1 
gratis waardoor de prijs 
een stuk daalt. 

Cijfer 4 8 6

Noodle test!

Unox good
 noodles

#3. Indomie
Laura: ‘Nee, geen plaatjes van 
eten, dat ziet er echt niet lek-
ker uit. Dat hompje vlees in de 
hoek, bah’

Hanneke: ‘De enige smaak die 
ik proefde was pittig en verder 
proefde je niks’

Karlijn: ‘De noodles hebben een goede 
substantie, niet te rubberig’

#1. YumYum
Laura: ‘Super ranzig dit, je wil toch 
niet zo’n eend op je pakje zien’

Hanneke:’De champignons lijken op 
loempia’s

#2. Unox
Hanneke vindt smakeloze troep wel een beetje overdre-
ven maar vindt deze noodles echt niet lekker. 

Laura: ‘Kijk, geen onsmakelijk bord, ge-
woon lekkere noodles’

Karlijn: ‘Die eend heeft  van die 
vieze schubbige stukjes vlees’ 

Iris: ‘Pauper’

1. Doe er water bij...

2. En klaar!

UitslaG:
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PAP eten Texels
culinair

gende recepten zullen niet 
alleen een verrijking voor 
je smaakpapillen zijn maar 
zullen heel je culinaire leven 
op z’n kop gooien. 

Een bijkomstigheid is dat 
deze maaltijden ook toepas-
baar zijn op een grote groep 
vrienden. En met een grote 
groep wordt er ook echt 
een grote groep bedoeld. 
Bewijs? Vraag het 35 mei-
den die de Texelse gronden 
hebben betreed.

Als student is het naast al 
het harde studeren heer-
lijk om de ontspanning op 
te zoeken. Ontspanning 
wordt gezocht in het lui 
op de bank liggen en naar 
een gossip serie staren, in 
losgaan op een studenti-
koos feestje, maar het al-
lerbelangrijkste is toch wel 
het ultieme ontspannende 
moment van de dag: ETEN. 

Een gemiddelde student eet 
minimaal drie keer per dag. 
Hier verstaan we ontbijt, 
lunch en avondeten onder, 
wat per definitie eigenlijk 
niet genoeg is voor een 
hardwerkende student. De 
zogenoemde tussendoortjes 
zijn erg populair en deze 
worden dan ook door de 
dag heen gesnaaid. Con-
clusie: een student eet veel! 
Maar wat eet een student 
dan zo in een week? In de 
ochtend is het meestal een 
yoghurtje, in de middag een 
simpele boterham met kaas. 
Maar in de avond is het een 
heuse culinaire belevenis 
voor de student. 

De beroemde pasta pesto 
op maandag, wraps op 
dinsdag, een afhaalpizza op 
woensdag, pasta rode saus 
op donderdag en vrijdag de 
overgebleven broodresten 
en zakken chips om ver-
volgens in het weekend in 
hotel mama een gezonde 
maaltijd voorgeschoteld te 
krijgen. Zo zie je maar weer, 
het leven van een student 
is erg afwisselend. Vanwege 
het ‘harde en drukke’ leven 
gaat een student het liefst 
niet de keukenprins(es) 
uithangen en gaat het zo 
nu en dan, wanneer de 
studiefinanciering weer op 
de bankrekening is gestort, 
gezellig uiteten. 

Hoewel een student het 
liefst iedere dag uiteten 
gaat, doet zijn portemon-
nee dat liever niet. Niet 
getreurd, er zijn ook erg 
lekkere maaltijden die 
gemakkelijk te maken zijn 
en ook nog eens gezond. 
Dus weg met de wekelijkste 
routine van een saaie pasta 
en karige wraps. De vol-

door: Isabel Koolen
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over een bakplaat verdelen 
en 5 minuten in de oven 
goudbruin roosteren. De 
ovenstand verlagen naar 
125°C/gasstand ½. Het 
tomatenmengsel gelijkmatig 
over het brood verdelen en 
deze vervolgens beleggen 
met plakjes mozzarella. De 
bakplaat in de oven schui-
ven en bakken tot de kaas 
smelt en zich over de tomaat 
verspreid (ong. 2 minuten). 
Als finishing touch kun je 
er een blaadje basilicum bij 
serveren. 

Tussengerecht
Champignonsoep:

Ingrediënten
1 ui
250 g champignons
25 g boter
3 el crème fraîche
1 el bloem
1 liter kraanwater
2 bouillontabletten

Amuse
Gevulde champignons:

Ingrediënten
6 champignons
2 flinke eetlepels kruiden-
roomkaas
half uitje
snufje peper
klein beetje geraspte kaas

Bereiding:
Verwarm je oven voor 
op 200 graden. Maak de 
champignons schoon en 
verwijder de steeltjes. Snip-
per het uitje en doe het uitje 
in een bakje. Voeg hieraan 
de kruidenroomkaas en 
een snufje peper toe. Vul de 
champignons met ongeveer 
een theelepel van de room-
kaas. Maak het geheel af 
met een klein beetje ge-
raspte kaas. Zet de cham-
pignons op een bakplaat of 
in een ovenschaal en zet ze 

voor ongeveer 15 minuten 
in de oven. 

Voorgerecht
Bruschetta:

Ingrediënten
1 stokbrood 
3 tomaten, zaad verwijderd 
en in stukjes
1 ui, fijngesneden
1 teentje knoflook, gehakt
1 snufje zout
1 mespuntje gemalen 
zwarte peper
250 gr mozzarella, in plak-
jes
Basilicumblaadjes

Bereiding:
Meng in een kleine meng-
kom tomaat, ui, knoflook, 
zout en peper. Afdekken 
en in de koelkast zetten. 
De oven voorverwarmen 
op 190°C/gasstand 5. Een 
stokbrood diagonaal in 12 
plakken snijden. Het brood 

texels 5 GanGen diner
van het ledenweekend!
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Bereiding:
Bekleed de bakvorm met 
bakpapier. Breek de spekjes, 
chocolade en biscuitjes in 
stukjes. Het is het lekkerste 
als het biscuit grof blijft. 
Smelt de boter samen met 
de chocolade en honing. Ga 
hiermee door tot de choco-
lade volledig gesmolten is.
Giet de helft van het choco-
lademengsel in een andere 
kom, dit hou je apart voor 
de topping. Meng door de 
andere helft van het cho-
colademengsel de koekjes, 
spekjes en 80 gram van de 
noten. Zorg ervoor dat het 
goed door elkaar zit.
Giet het chocolade koek-
jesmengsel in de bakvorm 
en verdeel het goed. Giet 
hierover de chocolade die 
je apart hebt gehouden. 
Smeer dit goed uit en strooi 
hierover de overige noten 
(druk deze noten eventueel 
een beetje aan zodat ze goed 
blijven zitten).
Laat de rocky 
road minimaal
2 uur opstijven in
de koelkast.

Bereiding:
Snipper de ui. Veeg de 
champignons schoon en 
snijd in plakjes. Verhit de 
boter in een pan met een 
dikke bodem en fruit hierin 
de ui goudbruin. Voeg de 
champignons toe en bak al 
omscheppend 5 minuten 
mee. Roer de crème fraîche 
door het paddenstoelen-
mengsel en strooi daarna 
de bloem erover. Even goed 
doorroeren. Schenk het 
water erbij, verkruimel de 
bouillontabletten erin en 
breng het geheel aan de 
kook. Laat zachtjes 10 min. 
met de deksel op de pan 
doorkoken.

Hoofdgerecht
Spinazie-kaastaart:

Ingrediënten 
4-6 velletjes bladerdeeg
450 gr diepvriesspinazie, 
ontdooid
4 eieren

220 gr crème fraîche
zout en versgemalen zwarte 
peper naar smaak

Bereiding:
De oven voorverwarmen op 
180° C / gasoven stand 4. 
Rol het bladerdeeg uit (in-
dien nodig) en bedek er een 
taartvorm op springvorm 
mee. Voeg alle ingrediën-
ten samen in een kom en 
meng goed. Giet het spina-
zie mengsel over het deeg. 
Bak in de oven gedurende 
40 minuten, of totdat de 
quiche stevig is.

Toetje
Rocky Road:

Ingrediënten
125 gram ongezouten boter 
300 gram pure chocolade
4 eetlepels honing
100 gram biscuitjes
75 gram spekjes
125 gram noten

PAP eten Texels 5 
GanGen Diner
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PAP eten
7 dinGen die je noG niet wist 

over sushi.
1. Je mag nooit je stokjes verticaal in een kom rijst zetten. Zo wordt het eten na-
melijk geoff erd aan de voorouders. En je mag ook niet met je stokjes naar eten wijzen.

2. Ben je helemaal verslaafd en sushi en wil je hier je gehele dagelijkse voedings-
stoff en uithalen dan is dit een lastige taak. Om aan je dagelijkse portie te komen moet 
je reusachtige hoeveelheden sushi wegtikken. Een normale portie vis is ongeveer 140 
gram, terwijl in bijvoorbeeld een stukje nigiri sushi maar 5 gram zit. Dit zou dus bete-
kenen dat je alleen al 28 stukjes moet eten om aan je dagelijkse portie vis te komen. 

3. Een volledige sushi maaltijd bevat meer calorieën dan een Big Mac Menu!!

4. Sushi wordt traditioneel gegeten met handen. Tegenwoordig is dat in (Wes-
terse) restaurants niet de bedoeling en eet je sushi met stokjes. Maar je mag ook gerust 
om een vork vragen als je dat liever hebt. 

5. Een opleiding tot sushi chef (itamae san) duurt minimaal 5 jaar!

6. De langste sushi rol heeft  een lengte van 1,11 km, is 2.200 kg en heeft  een dia-
meter van 5 cm. Deze enorme sushi rol is gerold in Aichi in Japan. 

7. Er bestaan robots die sushi kunnen bereiden, 
hoewel deze nooit een baaldag hebben is de 
kwaliteit niet te vergelijken met die van een 
echte sushi chef. 

7. Er bestaan robots die sushi kunnen bereiden, 

door: Myrthe Overbeek
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Kleine studentenkamers 
zijn dan ook vaker te vinden 
in ‘kleinere’ huizen. Deze 
huizen zijn vaak omge-
bouwd van een gezinswo-
ning tot een studentenhuis, 
waardoor de oude slaapka-
mers nu studentenkamers 
zijn. Een voordeel van zo’n 
huis is dat het vaak een 
grote gedeelde ruimte heeft, 
waardoor je kamer een stuk 
minder belangrijk wordt! 
Je woont over het algemeen 
dus met weinig mensen, 
waardoor je iedereen goed 

Studeren neemt een groot 
deel van je leven in beslag. 
Je kunt het als iets negatiefs 
zien, maar wat heeft dat 
voor nut? 
Het kan namelijk ook erg 
leuk zijn. Feestjes, nieuwe 
vrienden, een nieuwe 
stad… Uit huis gaan hoort 
natuurlijk ook in dit rijtje 
thuis! 
De meeste studenten gaan 
op kamers wonen zodat 
zij niet lang hoeven te 
reizen en ook makkelijker 
ontspannende activiteiten 
kunnen uitvoeren naast 
het studeren. Er zijn echter 
veel verschillende soorten 
studentenkamers en om 
al deze soorten te onder-
scheiden, worden ze hier 
beschreven en vergeleken. 
 
Je hebt kleine studenten-
kamers (kleiner dan 9m2) 
en grote studentenkamers 
(groter dan 15m2). Ook 
zijn er verschillende soor-
ten huizen: kleine huizen 
(minder dan 4 studenten) 
en grote huizen (zo rond de 
10 studenten of meer). Wat 

zijn nou de voordelen van 
deze verschillende soorten 
kamers en huizen, en wat 
zijn de nadelen? 

Kleine studentenkamers
 
Sommige mensen zullen er 
nooit gaan wonen, omdat 
zij echt wat ruimte nodig 
hebben voor zichzelf. An-
deren vinden kleine studen-
tenkamers knus en het is 
voor hen geen probleem om 
wat vaker in de woonkamer 
te moeten vertoeven. 

PAP wonen

Grote studentenkamer, verder van de stad.

door: Kim van der Linden
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studenten
kamers

dan in omgebouwde gezins-
woningen, maar een grote 
keuken is er meestal wel 
te vinden! In zulke stu-
dentencomplexen woon je 
met ongeveer 10-14 andere 
studenten. Een voordeel 
hiervan is, dat je in ieder 
geval goed met één andere 
student over weg kan! Ook 
is er altijd wel iemand thuis 
om mee te eten, of een spel-
letje te doen. Een nadeel is, 
dat het langer duurt voordat 
je iedereen goed leert ken-
nen. 

 

leert kennen. Er is wel één 
klein probleempje, als je 
niet goed met deze mensen 
kan opschieten, heb je pech. 
Ook is de kans groter dat er 
minder vaak mensen thuis 
zijn, waardoor je wat vaker 
alleen moet eten, of jezelf 
moet vermaken. 

Kleine studentenkamers 
zijn eigenlijk overal te 
vinden. Midden in het 
centrum, dicht bij de stad 
of een stukje verder weg. 
De ligging van je kamer is 
vooral te zien aan het prijs-
verschil. Woon je verder 
weg van het centrum? Dan 
is de kamer vaak een stukje 
goedkoper. Ook erg handig, 
als je maandbudget niet al 
te hoog is. Kleine studen-
tenkamers zijn dan ook 
vaak beschikbaar onder de 
280 euro, zodat het te beta-
len is van je lieve vriend, de 
studiefinanciering. 

Grote studentenkamers

Een tegenstelling tot de 
kleine studentenkamers, 
zijn de grote studentenka-
mers. Iedereen wil natuur-
lijk wel een grote kamer, 
maar de omstandigheden 
zijn erg van belang om de 
prijs van zo’n grote kamer 
te bepalen. Grote studen-
tenkamers zijn groter dan 
15m2. Ze zijn over het 
algemeen te vinden in gro-
tere studentencomplexen, 
zoals de woningen van de 
SSH (Stichting Studenten-
huisvesting). De gedeelde 
ruimtes zijn dan wat kleiner 
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samenvattinG
Kleine studentenkamer:
+ Goedkoop   
+ Veel keuze 
- Weinig eigen ruimte
- Veel mensen zoeken/hos-
piteren ernaar

 Klein studentenhuis:
+ Grote gedeelde ruimte
+ Je leert huisgenoten snel-
ler kennen
- Niet altijd mensen thuis 
om iets mee te doen
- Niet veel keuze qua huis-
genoten
- Veel schoonmaken met 
weinig mensen 

Grote studentenkamer:
+ Te vinden bij de 
SSH 
+ Veel eigen ruimte 
- Kan duur zijn 
- Goedkoper, dan woon je 
verder van de stad 
- Veel schoonmaken met 
weinig mensen 

Groot studentenhuis:
+ Vaak een grote keuken
+ Altijd iemand thuis  
+ Altijd een ‘leuke’ huisge-
noot
+ Schoonmaakroosters, 
iedereen een kleine taak 
- Vaak ‘goedkopere’ kamers 
 - Huizen soms verder van 
de stad 
- Je leert huisgenoten min-
der snel goed kennen

Grote studentenkamers 
zijn ook overal te vinden. 
Midden in het centrum zijn 
ze echter erg duur, de prijs 
per maand kan dan oplopen 
tot minstens 400 euro. De 
studentencomplexen liggen 
verder verwijderd van de 
stad, waardoor de kamers 
daar tussen de 270-350 euro 
zijn. Zo is het ietsjes verder 
fietsen na het uitgaan, maar 
wordt je meteen een stuk 
nuchterder!

Kleinere studentenkamer, dichter bij de stad.
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PAP
8 redenen waarom je een 
kamer van 9m2 of kleiner 

zou moeten huren.

1. Nummer 1 reden in dit lijstje is uiteraard: GOEDKOOP ( = meer geld over 
voor studentenconsumpties = BIER).

2. Een kleine ruimte stimuleert de creatieve geest, denk aan effectief je ruimte 
benutten. En het ontwikkelen van je creatieve geest is natuurlijk altijd goed!

3. Minder ruimte om spullen te laten slingeren = minder troep = minder opruim-
werk.

4. Daarnaast ook minder plek voor stof en andere viezigheden dus een schonere 
kamer. En mocht er toch een grote hoeveelheid puin zich ophopen dan ben je met een 
kleinere kamer ook sneller klaar met schoonmaken.

5. Een kleine kamer is sneller warm dus minder stookkosten dus meer geld over 
voor… zie punt 1.

6. Minder verven, verven is k*t!

7. Geen kapers op de kust! Geen jaloerse blikken. Want niemand die dit lijstje 
niet kent is op de hoogte van de enorme voordelen. 

8. Minder plek voor meubels, dus je hoeft minder meubels aan te schaffen. Dus… 
goedkoop  en meer geld voor… Juist, BIER!

wonen

door: Myrthe Overbeek
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pagnehuizen 
te bezoeken 
en mijn grote 
vriend Midas 
te zien (een 
champagnefl es 
van 30 liter). 

België
Omdat Reims zo noordelijk 
ligt in Frankrijk is het leuk 
om op weg naar Londen 
(daar komen we zo op) nog 
even langs Gent te rijden. 
Want als België en zeker 
ook Gent, ergens om be-
kend staat, zijn het wel de 
lekkere speciaalbiertjes.
Dit hebben alle PAPpers 
ook tijdens het lift weekend 
kunnen ontdekken. En de 
gouden regel van de speci-
aalbiertjes is dat het in het 
juiste glas geschonken moet 
worden, anders smaakt het 
niet zoals het hoort. 

Wat moeten wij eigenlijk 
gelukkig zijn dat we in 
Europa wonen. Er zijn su-
per veel leuke, gezellige en 
mooie steden om te bezoe-
ken, waar je ook allemaal 
weer leuke plekken hebt 
om wat te drinken! En nu 
is het zo leuk dat verschil-
lende steden bekend staan 
om hun drankjes. Hier een 
paar steden met hun lek-
kerste drankjes op een rijtje, 
zodat je een heuse Europese 
kroegentocht kunt doen!

Venetië
Omdat we veel steden langs 
moeten begint deze reis al 
vroeg, om 06.00 uur pakken 
we het vliegtuig naar Vene-
tië. En waar staat deze stad 
naast zijn mooie grachten, 
gondels en smalle straatjes 
bekend om? 

Om de koffi  e! En daar heb 
je wel zin in zo vroeg in de 
ochtend, dus loop een wille-
keurige koffi  etent in, bestel 
een Espresso macchiato en 
drink deze al staande aan 
de bar op (in Italië betaal je 
voor een zitplek, wanneer je 
staand je koffi  e achterover 
slaat kost dit slechts €1,- En 
hé, we blijven Nederlan-
ders, we letten wel een 
beetje op onze centen). 

Frankrijk
Nu heb je wat energie om 
de dag te beginnen, maar 
je moet opschieten want 
je champagne ontbijt staat 
klaar in Reims. 

Reims is de champagne-
hoofdstad van Frankrijk 
en dus ook van de wereld. 
Het is hier ook heel leuk 
om één van de grote cham-

PAP reizen
Europese kroeGentocht!

reizen
door: Hanneke Vingerling
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Engeland is en blijft  natuur-
lijk het grootste theezuipen-
de land ter wereld (vermoed 
ik). Maar het leuke is dat ze 
er wel echt iets van maken. 
Een grote aanrader is om 
naar het Victoria and Albert 
museum te gaan, niet voor 
de kunst, maar om daar 
thee met scones of willekeu-
rig ander gebak te eten. 

Je moet alleen wel oppassen 
dat je niet de echte typische 
Engelse thee krijgt, deze is 
namelijk pik en pikzwart 
(lekker veel smaak) met een 
klein scheutje melk, moraal; 
echt-niet-lekker. 

Ierland
Maar nu we toch aan het 
bier zijn kunnen we gelijk 
wel door naar de tweede 
bierstad van dit rijtje: Du-
blin. Daar staat namelijk de 
welberoemde Gui-
nessfabriek, hier kan je een 
rondleiding krijgen, zien 
hoe bier wordt gemaakt (ze 
verklappen natuurlijk niet 
hun geheime ingrediënt) en 
als klap op de vuurpijl krijg 
je een ‘gratis’ 
biertje waar in 
het schuim een 
leuk klavertje 
vier gemaakt is. 

Mocht je hier ook een 
avondje willen blijven, duik 
dan één van de vele pubs 
in waar live muziek wordt 
gespeeld en ze bierkaarten 
hebben met wel 150 ver-
schillende soorten. Ook 

voor bierhaters, want een  
aardbeienbier met een rietje 
heeft  echt niet veel meer 
met bier te 
maken. 
Nog een 
laatste fun-
fact over 
Ierland 
voor we 
doorreizen naar de volgen-
de stad: de Ieren duiken al 
redelijk vroeg de pub in en 
gaan pas naar huis als ze zo 
dronken zijn dat ze moeten 
kotsen! 

London
Oké, na dit leuke feitje heb 
je waarschijnlijk wel be-
hoeft e aan iets alcoholvrij’s, 
daarom vliegen we naar 
Londen voor een high-tea. 

PAP reizen
Europese kroeGentocht!

aardbeienbier met een rietje 

reizen
door: Hanneke Vingerling
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Rusland
Om deze smaak weg te 
spoelen is het tijd voor een 
vrouwelijk drankje in een 
mannelijke stad. 
Op naar St. Petersburg 
(mannennaam dus man-
nenstad) voor een cosmo-
politan. Het 
hoofdingre-
diënt van 
deze roze 
cocktail is 
wodka, en 
daarvoor 
kun je het 
beste in Rusland zijn. 

Pas wel op dat je niet per 
ongeluk zelf gebrouwen 
wodka krijgt, en pas ook op 
voor wodka met kauwgom-
ballensmaak (maar die heb-
ben ze waarschijnlijk alleen 
in Polen). 

Als je door de straten van 
St. Petersburg loopt is er een 
grote kans dat de stad ietwat 
bekend aandoet. 

Peter de Grote heeft  name-
lijk Amsterdam als inspira-
tiebron gebruikt. Hij was zo 
onder de indruk van ons ka-
rakteristieke hoofdstadje dat 
hij dit in eigen land ook wel 
wilde, inclusief grachten en 
herenhuizen. Mocht je een 
kunstliefh ebber zijn, dan is 
de hermitage erg interessant 
om te bezoeken! 

PAP reizen
Europese kroeGentocht!
door: Hanneke Vingerling

Spanje
Maar goed, we zijn hier 
voor de wodka dus na drie 
cosmopolitannetjes is het 
tijd om lichtelijk aange-
schoten in het vliegtuig 
te stappen voor de laatste 
bestemming: Ibiza! 

Je bent waarschijnlijk in 
een echte partymood ge-
komen door al deze mooie 
steden en lekkere drankjes, 
helaas sluiten we deze reis 
af met een glaasje tevreden-
heid, oft ewel water. Want 
we zijn wel op Ibiza, en de 
rest is gewoonweg veels-te-
duur!

reizen
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PAP reizen
Zuidoost-Azië 

- hotspots
door: Puck van den Bosch

omdat het op een schit-
terende plek in de bergen 
ligt en de mensen in het 
dorpje nog leven zoals ze 
dat honderden jaren gele-
den deden. Je kunt er slapen 
in ‘homestays’ en rondlopen 
over de markt, waar mensen 
uit omliggende dorpen hun 
goederen komen verkopen. 
Er hangt een bijzonder 
sfeertje in het dorp en op 
de markt, vooral doordat 
de mensen allemaal in de 
meest prachtige kleurrijke 
kleding lopen. Het enige 
nadeel aan Sapa is dat de 
mensen inmiddels weten 
dat ze veel geld kunnen 
verdienen aan de toeristen, 
waardoor het lijkt alsof ze 
een soort toneelstukje voor 
je opvoeren en je niet het 
gevoel hebt echt een kijkje 
te nemen in hun leven. 

Na mijn middelbare school-
tijd had ik echt geen zin om 
gelijk weer te gaan studeren 
en dus plande ik een tus-
senjaar in. Het werd een 
geweldig jaar, waarin ik 5 
maanden lang met 2 vrien-
dinnen door Zuidoost-Azië 
heb gereisd. Omdat ik hier 
van te voren voor gewerkt 
had hoefde ik op reis niet 
te werken, en kon ik dus 
5 maanden lang genieten 
van de prachtige natuur, 
de bijzondere cultuur, de 
lieve mensen, het strand en 
het heerlijke backpackers-
leventje. We hadden van te 
voren vrij weinig gepland, 
waardoor we terplekke 
konden bepalen waar we 
zin in hadden. Dit is erg 
goed bevallen: we hebben 
een fantastische tijd gehad 
in 5 toch wel heel verschil-
lende landen! Van Indo-
nesië, waar we op Bali en 
Borneo zijn geweest, zijn 
we naar Vietnam gevlogen, 
vanaf waar we met busjes 

en een enkele trein of lift-
stukje Laos, Cambodja en 
Thailand doorkruist heb-
ben. Een onwijze aanrader! 
Mocht je zelf ook deze kant 
op willen vliegen, dit zijn 
wat mij betreft 5 dingen die 
je echt niet mag missen:

Bacha - Vietnam
Bovenin Vietnam ligt een 
bergdorpje genaamd Sapa, 
een toeristische trekpleister, 

“de kleding die de mensen aanhebben, de 
bijzondere dingen die er verkocht worden 
en de prachtige omgeving zijn echt meer 
dan geweldig en absoluut de moeite 

waard! “

Zet, om helemaal in de stemming te komen bij het lezen van 
dit stukje,  een van de vele versies van Gangnamstyle op.

De hotspots in 3 verschillende wereld-
delden door 3 reislustige PAPpers.
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met ons barbequen en lagen 
vooral eindeloos met ons te 
kletsen in de hangmat. Een 
echte aanrader dus als je 
even moet bijkomen van dat 
zware backpackerslevendje. 
 

Snuol – Cambodja
Het dorpje Snuol, door ons 
gedoopt als ‘snol’, behoort 
denk ik tot de meest on-
toeristische dorpjes van 
Cambodja. Wij belandden 
hier per ongeluk omdat de 
bus opeens niet meer verder 
reed en er pas de volgende 
dag een bus zou gaan naar 
de plek waar wij heen wil-
den, iets waar ik achteraf 
alleen maar blij om ben. Het 
was namelijk heel bijzonder 
om een dag rond te lopen 
in een dorpje wat nog niet 
verpest is door de toeristen, 
zodat je echt een kijkje kunt 

Wij besloten dan ook niet 
met een van de miljoenen 
tourtjes mee te gaan die 
ze je aan willen bieden, 
maar scooters te huren en 
er zelf op uit te gaan. Op 
een paar uurtjes scooteren 
vanaf Sapa ligt Bacha, mijn 
lievelingsplekje in Vietnam. 
De tourtjes vanuit Sapa 
brengen de toeristen niet 
tot aan Bacha, en hier heb 
je dan ook wél het gevoel 
dat je een kijkje neemt in 
het leven van de bewoners. 
Je kunt je er eindeloos 
vermaken want er is zo-
veel te zien: de kleding die 
de mensen aan hebben, 
de bijzondere dingen die 
er verkocht worden en de 
prachtige omgeving zijn 
echt meer dan geweldig en 
absoluut de moeite waard!

Pai - Thailand
Als je naar Thailand gaat 

moet je absoluut, naast dat 
je het land gaat verkennen 
en allemaal mooie dingen 
gaat zien, ook naar Pai om 
even bij te komen van alle 
beleefde avonturen. Pai is 
het meest relaxte dorpje wat 
ik ken, de plek waar je niet 
anders kan dan chillen. De 
inwoners en de toeristen 
liggen de hele dag op kus-
sentjes in barretjes op de 
grond of in de hangmat, en 
moet je aan de andere kant 
van de straat zijn dan ga je 
met de scooter. Normaal 
gesproken heb ik een hekel 
aan niks doen en houd ik 
het niet langer dan een 
kwartiertje in een hangmat 
uit, maar in Pai moet je wel 
meedoen en kun je niet an-
ders dan hiervan genieten! 
We sliepen in ‘our home’, bij 
twee ontzettend lieve hip-
pies in huis. Zij vertelden 
ons over de heerlijkste hot-
springs en leukste barretjes 
waar we dan heen gingen 
met de andere backpackers 
uit our home,  ze gingen 

PAP reizen
zuid oost azië - hotspots

door: Puck van den Bosch
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PAP reizen
zuid oost azië - hotspots

door: Puck van den Bosch

land onwijs veel mooie 
dingen te zien zijn, is ook de 
onderwaterwereld van Azië 
een kijkje waard. Waar je dit 
doet maakt niet zo gek veel 
uit, want er zijn heel veel 
plekken waar prachtige din-
gen te zien zijn onder water. 
In ons geval, we konden niet 
wachten, was het op Bali, 
onze eerste bestemming. 
Omdat we het alle drie nog 
nooit eerder gedaan hadden 
mochten we ‘maar’ 20 meter 
diep, maar dit was absoluut 
geen probleem. Er is zoveel 
moois te zien, en het tofste 
is: je zit er middenin!

nemen in het leven van een 
Cambodjaan. We blij-
ven ons verbazen over de 
winkeltjes en de kraampjes 
waar je echt van alles kunt 
kopen. Op viezige zeiltjes 
op de grond liggen brokken 
dier, lekker onder de vlie-
gen en modderspetters van 
langsrijdende scooters. Valt 
er per ongeluk een stukje 
van het kleed af in het 
zand? Geen probleem, als je 
dat een beetje afveegt kan 
het gewoon weer de ver-
koop in. De bewoners van 
het dorp kijken je aan alsof 
je van een andere planeet 
komt, waarschijnlijk slie-
pen er in het hostel (dat er 
gelukkig wel was) nog nooit 
blanke toeristen.  

Muang Sing - Laos
Een van de leukste din-
gen aan Laos vond ik de 
prachtige natuur. De jungle 

tocht die we er maakten 
in Luang Namtha was dan 
ook meer dan de moeite 
waard. Samen met de gids 
stelden we een route samen, 
gebaseerd op wat wij het 
liefst wilden. Het werd een 
tweedaagse tocht, waarbij 
we dus een nachtje in de 
jungle sliepen. Het was best 
een pittige tocht maar een-
maal boven aan de berg is 
dat het helemaal waard: wat 
een prachtig uitzicht! Het 
slapen in de jungle was een 
hele belevenis: zelf kikkers 
vangen voor het eten, ko-
ken op een kampvuurtje en 
slapen op bananenbladeren 
onder de sterrenhemel. Al 
met al twee hele bijzondere 
dagen.

Duiken op Bali - 
Indonesië
Behalve dat in Azië op het 

Valt er per ongeluk een stukje van het 
kleed af in het zand? Geen probleem, als 
je dat een beetje afveegt kan het ge-

woon weer de verkoop in!
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Murchison Falls
Een volgende safari maar zo 
anders! Onderweg stop je 
bij het Ziwa Rhino Sanc-
tuary. Hier ga je op wandel 
safari richting de neus-
hoorns. Je komt zelfs tot 20 
meter van de neushoorns! 
Wij zagen een moeder met 
baby-neushoorn wat het 
erg spannend maakte, zelfs 
voor de gids. Op dag 2 ga je 
op game-drive het park in. 
Als je het park binnen rijdt 
(op het dak van de Jeep) zal 
het niet lang meer duren 
voordat je oog in oog komt 
te staan met giraffes, olifan-
ten, buffels en misschien 
wel een groep leeuwen. In 
de middag ga je op een boot 
richting de 42 meter hoge 
watervallen van Murchison 
Falls. De volgende dag ga 
je voor een game-drive het 
park in en bezoek je de ‘Top 
of the Falls’. Hier zie je de 
indrukwekkende waterval 
van bovenaf en hoor je hoe-
veel geluid een waterval kan 
maken.

Vorige zomer ben ik een 
maand naar Oeganda 
geweest om vrijwilligers-
werk te doen en hiernaast 
natuurlijk ook veel van het 
land te zien. Ik houd van 
Afrika en vind het een echte 
aanrader! Hieronder een 
paar van de highlights.

Queen Elizabeth Park
Vroeg vertrek je naar het 
park, de rit hiernaartoe is 
al mooi, je rijdt langs al-
lerlei dorpjes en langzaam 
verandert het landschap. 
Je beleeft het échte Afrika. 
Ook rijd je over de evenaar. 
De rit duurde 7 uur maar 
ik heb me geen moment 
verveeld! Bij aankomst rijd 
je al een stukje door het 
park, en het ziet er uit als 
het echte National Geo-
graphic/Animal Planet 

Safari landschap. Je begint 
gelijk met een Game-
Drive en eindigt met de 
zonsondergang, wauwie. 
We sliepen hier in tenten, 
en vlak voor de tent liep 
opeens een baby nijlpaard! 
De dag erna start je vroeg 
weer met een Game-Drive 
en in de middag maak je de 
beste bootrit van Oeganda 
op het Kazinga kanaal, je 
ziet honderden olifanten, 
krokodillen en nijlpaarden. 
De ochtend hierna maak je 
een jungle wandeling, op 
zoek naar Chimpansees en 
andere apen.
De uitgestrekte vlaktes van 
Queen Elisabeth National 
park, met het ruwenzori 
gebergte op de achtergrond 
en de mooiste boottocht 
van Oeganda zal je nooit 
vergeten.

PAP reizen
oeGanda hotspots

door: Laura van Schaik

Zet, om helemaal in de stem-
ming te komen bij het lezen 
van dit stukje, Fuse ODG van 
Azonto op.
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zine, ze verzamelen de hele 
dag lege plastic flessen en 
verkopen deze, kopen dan 
een klein beetje benzine in 
een flesje met een doekje en 
snuiven dit op. Je zag vooral 
jongens, maar toch waren 
er ook wat straatmeisjes. Zij 
blijven samen op de straat 
met gehandicapten en oude-
ren voor de veiligheid. 

Slum tour 
Hiernaast ben ik met een 
gids door de sloppenwijk 
Bwaise gelopen. Wat helaas 
toch ook het échte Afrika 
is. Hier zijn we o.a. langs 
gezinnen geweest, een 
school en een hoerenwijk. 
Ik zag hier een kindje van 6 
jaar aan de drugs. En je ziet 
de grote rol van armoede 
en Aids. Ook ben ik hier bij 
een weeshuis geweest, wat 
simpelweg 4 muren waren 
met binnen en buiten al-
lemaal modder. Toch heel 
anders dan het weeshuis 
waar ik vrijwilligerswerk 
deed.

Kampala by night
Op mijn laatste avond ben 
ik bij een ander project 
in Kampala geweest, wat 
straatkinderen opvangt en 
onderwijs geeft. ’s Avonds 
ben ik met 3 mannelijke 
gidsen, wie zelf ook straat-
kinderen geweest zijn, door 
Kampala gelopen. Dit was 
heftig, overal liepen en slie-
pen kinderen. Ook snuiven 
de straatkinderen ben-

PAP reizen
oeGanda - hotspots

Als je het park binnen rijdt (op het dak van de Jeep) zal het niet lang meer duren voordat je oog in oog komt te staan met giraffes, olifanten, buffels en misschien wel een groep leeuwen.

door: laura van schaik
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je niet wat je meemaakt. In 
3 dagen zie je de zoutvlakte, 
woestijn, geisers, gekleurde 
bergen, een rood en groen 
meer vol flamingo’s en als 
afsluiter kun je je onder-
dompelen in een natuur-
lijke, zeer hete jacuzzi.

De jungle van Rurrenaba-
que (Bolivia) is ook abso-
luut een hotspot. Je kunt 
hier van alles: slapen in de 
wildernis en op zoektocht 
naar slangen, jaguars, apen, 
krokodillen (ook in de 
nacht), vogels en zwijnen. Je 
kunt ook op survival waar-
bij je leeft op wat de jungle 
te bieden heeft, piranha’s 
vissen, geweldige zonsop-
gangen bekijken of zwem-
men met rivierdolfijnen (in 
mijn geval was het zwem-
men met krokodillen).

In januari 2013 vertrok ik 
voor 188 dagen naar Zuid 
Amerika. 4 maanden heb ik 
in Bolivia gewoond, waar ik 
vrijwilligerswerk deed met 
mishandelde, misbruikte 
of verwaarloosde kinderen. 
Naarmate ik mijn Spaans 
verbeterde leerde ik meer 
mensen kennen. Via een 
Boliviaan kwam ik vervol-
gens te werken in een huis 
met meisjes (±12-16 jaar) 
die in de prostitutie hadden 
gewerkt. 

Na 4 maanden nam ik van 
iedereen afscheid en ben 
ik vervolgens meer dan 2 
maanden door Argentinië, 
Brazilië, Paraguay + Peru 
gereisd. Door Bolivia had 

ik al gereisd gedurende de 
weekenden in de eerste 
4 maanden. Omdat Zuid 
Amerika over geweldige 
hotspots beschikt, wil ik 
deze graag met jullie delen.

Salar de Uyuni is een 
zoutvlakte van ongeveer 
11.000 km2 in Bolivia en is 
daarmee de grootste in de 
wereld. Het uitzicht is zo 
mooi, door het laagje water 
dat over het zout ligt 

 
weerspiegelt de lucht op het 
zout. Je ziet nauwelijks wat 
lucht is en wat niet, dit geeft 
een ongelofelijk uitzicht. 
Als je een tour boekt weet 

PAP reizen
zuid amerika - hotspots

door: Eva Bassa
Zet, om helemaal in de stemming te komen bij het lezen van 
dit stukje, Bailando por ahi’ van Juan Magan op.
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hotspots die ik bezocht heb, 
maar er zijn er nog zo veel 
meer... Dus ga er een keer 
heen of zoals de Bolivianen 
zeggen: Sud America te es-
pera (Zuid-Amerika wacht 
op je).

Dan heb je nog Lago Ti-
ticaca, dit is het grootste 
meer van Zuid Amerika en 
ligt op 4 kilometer hoogte. 
Je kunt overnachten op Isla 
del sol, een eilandje midden 
op het meer. Je hebt hier 
super mooie uitzichten over 
het meer, vooral bij zonsop-
gang en zonsondergang.

Een andere hotspot die je 
kunt bezoeken zijn Caratas 
de Iguazú, dit zijn ongeveer 
300 watervallen en deze lig-
gen op de grens van Argen-
tinië en Brazilië. Je kunt ze 
vanaf beide kanten bekij-
ken. Vooral de Garganta del 
Diablo (keel van de duivel) 
is indrukwekkend. Hier kijk 
je bovenop een 150 meter 
brede waterval die 70 meter 
de diepte in stort.

Als laatste raad ik Huaca-
china aan in Peru. Dit is een 
dorpje gebouwd aan een 
oase midden in de woestijn. 
Je kunt hier sandboarden 
(heel gaaf!) of een ritje 
maken in een buggy. Dit is 
een soort jeep die als een 

gek over de hoogste zand-
duinen en afgronden crosst. 
Af en toe krijg je een hart-
verzakking, maar het is heel 
vet om te doen!

Dit zijn kort 5 bijzondere 

PAP reizen
zuid amerika - hotspots

door: Eva Bassa

In 3 dagen zie je de zoutvlakte, woestijn, 
geisers, gekleurde bergen, een rood en 
groen meer vol flamingo’s en als afslui-
ter kun je je onderdompelen in een na-

tuurlijke, zeer hete jacuzzi.
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EERSTEJAARSWEEKEND

door: Iliane Andringa

is voor mensen met een 
handicap of beperking. We 
aten buiten, aan lange tafels, 
en er was een plaats om een 
kampvuur te maken. Dat 
deden we dan ook de eerste 
avond, onder het genot 
van zakken marshmallows 
werden er allerlei prachtige 
liederen gezongen, zoals de 
hits van K3 en Ch!pz.

Het weekend was natuur-
lijk één hoogtepunt (lekker 
cliché, I know), maar als 
er dan toch iets gekozen 
moet worden was het denk 

De reizen gingen beide 
prima! We hoefden natuur-
lijk ook niet de hele wereld 
over te reizen, maar je komt 
ook niet zomaar in Twente. 
Vrijdag verzamelden we 
om drie uur op Utrecht 
Centraal, en toen iedereen 
aanwezig was stapten we in 
de trein naar Apeldoorn. 
Het was even flink prop-
pen, zeker met alle gigan-
tische tassen en koffers 
die iedereen mee had (de 
man-vrouw verhouding 
was natuurlijk enórm 
scheef en tsja, wij vrouwen 
kunnen nou eenmaal niet 
echt compact pakken). De 
treinreis ging vlekkeloos, 
dankzij het bestuur dat 
“volgende station er uit!” 
en “overstappen naar per-
ron 3” door de trein riep. 
Eenmaal aangekomen in 
Holten moesten we nog 
een fikse wandeling maken 
dwars door het dorp. De 
ingedutte bewoners keken 
hun ogen uit, een hele stoet 
stadse studenten die daar 
door hun straten liep!

We bivakkeerden het 
weekend in de scoutingac-
commodatie St. Joris-
borch, tussen de bomen 
en de weilanden. Er was 
een grote ruimte wat als 
“woonkamer” beschouwd 
kon worden, en er waren 
allerlei kamers waar men-
sen konden slapen. Als 
je geluk had lag je in een 
bed, en anderen moesten 
zelf een matje meebrengen 
of konden op een matras 
slapen wat voor ze klaar lag. 
De sanitaire voorzieningen 
waren heel ruim, omdat het 
clubhuis speciaal gemaakt 

Met wie: Zo’n 60 kersverse eerstejaars, het 
bestuur en de introcie.

Wanneer: 12 t/m 14 september 2014.

Waar naar toe: Holten de gekste!

Met hoeveel: ongeveer 70 leuke PAPpers

Duur van de reis: één volle dag en twee 
halve dagen.

de reis

accomodatie

hoogtepunt
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EERSTEJAARSWEEKEND

door: Iliane Andringa

ik de laatste nacht, toen we 
met z’n allen uit gingen in 
Holten. We hadden eerst 
een super gezellige spelle-
tjesavond, omdat het thema 
van het weekend Oud en 
Nieuw was. Deels in thema 
(glitterjurkjes, glimmende 
accesoires), deels in gewone 
kleren liepen we met z’n 
allen naar het bruisende 
centrum van Holten, naar 
de plaatselijke club. Toen 
we binnenkwamen stond er 
her en der een verdwaalde 
tukker, maar het nieuws 
ging al snel dat er 60 woest 
aantrekkelijke studenten 
helemaal uit hun dak ston-
den te gaan, waardoor heel 
mannelijk Holten uitliep. 
Ze keken hun ogen uit toen 
ze binnenkwamen, wat 
hilarisch was om te zien. 
Het was ongelofelijk heet 
in de club, maar dat mocht 
de pret niet drukken. We 
dansten tot het zweet van 
ons lichaam droop, om 
vervolgens naar de WC te 
vluchten en onszelf weer 
even op te kalefateren (zo 
ging het bij mij in elk geval, 
maar misschien was ik iets 

bleven lekker in het thema) 
in de bossen om onze ac-
commodatie heen. Je zag 
geen hand voor ogen, wat al 
eng was, en toen stonden er 
ook nog eens mensen in de 
bosjes die ons moesten laten 
schrikken en ons onder 
gooiden met meel. Ja, dat 
was wel even een momentje 
van je hart in je keel.

Persoonlijk was ik behoor-
lijk verrast dat, toen we op 
het station aankwamen, 
ik zag dat er een soort van 
lichtelijke heuveltjes waren. 
Het was niet echt een reis 

te enthousiast aan het dan-
sen). Het was echt een heel 
leuke avond!

Een echt dieptepunt had 
het weekend niet, maar er 
was wel een zeer angstig 
moment. Op de tweede 
avond vond er namelijk 
een spooktocht plaats. 
We werden opgedeeld in 
groepjes, moesten kleding 
aantrekken die vies mocht 
worden en werden vervol-
gens groepje voor groepje 
meegenomen. In het pik-
kedonker moesten we op 
zoek naar ingrediënten 
voor oliebollen (ja ja, we 

“dieptepunt”

uitzicht
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PAP reizen
EERSTEJAARSWEEKEND

door: Iliane Andringavan spectaculaire uitzich-
ten, maar dat was nog best 
verassend. Of misschien 
ben ik gewoon wat wereld-
vreemd en stond niemand 
anders er van te kijken.

Misschien niet het lekker-
ste, maar wel het leukste 
eten was de foliepatat die 
we de eerste avond aten. 
De lange eettafels werden 
volledig bedekt met alumi-
niumfolie, vervolgens werd 
overal mayonaise, ket-
chup en curry gespoten in 
prachtige figuren en daarna 
werden er bergen patat op 
gestort. Lekker met eten 
spelen en knoeien alsof we 
tien jaar jonger waren op 
een kinderfeestje. Zo leuk. 
En errug lekker natuurlijk, 
want niets kan tippen aan 
patat na een lange reis en 
een intense middag spelle-
tjes doen.

Eigenlijk was de tweede 
dag, toen we naar Almelo 
gingen, één groot gênant 

een eenhoorn imiteerden 
met een ijsje op hun voor-
hoofd, mensen die als hond 
werden uitgelaten, mensen 
met getekende snorren op 
hun gezicht (of in sommige 
gevallen zelfs piemels), 
plankende mensen, men-
sen die deden alsof ze een 
Jehovagetuige waren en ga 
zo maar door. Erg hilarisch, 
maar erg gênant.

moment. We gingen name-
lijk Crazy 88 doen, waarbij 
we in groepen opgedeeld 
werden en een lijst kregen 
met allerlei bizarre op-
drachten waar we punten 
mee konden verdienen. 
Het groepje die de meeste 
punten had, zou winnen. 
Dit resulteerde dus in de 
meest vreemde acties. Een 
greep: mensen al rollend 
door de HEMA richting de 
fietslampjes, mensen die 

eten

Gênantst

PAPopolitan LAATSTE VERSIE PUCK.indd   78 28-5-2015   13:47:00



PAPOPOLITAN  79

PAPOPOLITAN

PAP reizen
LEDENWEEKEND TEXEL

door: Minke Krijnen

is het snel gedaan met alle 
rust en bejaardenbingo. 
Naast een cosy gemeen-
schappelijke ruimte en een 
superchille keuken, waar de 
heerlijkste hapjes uit kwa-
men, sliepen we met het 
grootste deel van de meiden 
op een knusse slaapzaal met 
dito hoogslapers. Precies 
zoals een weekend weg met 
een gezellige groep hoort te 
zijn.

Allereerst moet grote dank 
worden uitgesproken naar 

Texel lijkt heel ver weg 
vanuit Utrecht, maar stie-
kem kan je best wel even 
tussen het eerste en tweede 
blok lekker uitwaaien op 
dit prachtige waddenei-
land. Voor alle eerstejaars 
betekende dit dat ze alle 
eerste indrukken van de 
nieuwe studie lekker kon-
den later wegvliegen op de 
zilte zeewind (of met de 
vluchtigheid van de meege-
brachte alcohol), zodat er 
genoeg ruimte kon worden 
gecreëerd voor het tweede 
blok. De reis naar deze 
droomlocatie verliep geheel 
voorspoedig, en met alle 
gezelligheid die direct ten 
volle aanwezig was stonden 
we binnen een mum van 
tijd op de boot.

Eenmaal aangekomen op 
het wonderschone Texel 
was het slechts een klein 
stukje met de bus naar 
onze verblijfplaats. Nadat 
we waren uitgestapt bij de 
bushalte, die speciaal leek 
te zijn geplaatst voor onze 

locatie (recht voor de deur), 
riep de naam van onze 
accommodatie eerst wat an-
dere associaties bij mij op: 
Bloem en Bos, dat klinkt 
als Rust en vree, als Bos en 
duin, kortom als oude koffie 
en zo mogelijk nog ouder 
publiek met een bijpassende 
bejaardenbingo. Mijn asso-
ciaties bleken echter vol-
ledig de plank mis te slaan, 
tot mijn geluk overigens. 
Immers, wanneer een stel 
vrolijke PAPpers binnen-
stapt na een weekje blokken 
en stilzitten voor tentamens 

Met wie:  alle lieve en leuke leden die wel 
zin hadden in een goed weekend uitwaai-
en

Wanneer: november 2014

Waar naar toe: Het prachtige waddenei-
land Texel!

Met hoeveel: 35

Duur van de reis: weekendje weg

de reis

accomodatie

hoogtepunt
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PAP reizen
LEDENWEEKEND TEXEL

door: Minke Krijnen

ook op dit punt, met behulp 
van de studievereniging, 
maximaal kunnen ontwik-
kelen.

Natuurlijk gaf de novem-
berzee ons mooie kiekjes, 
evenals de zeehonden die 
zich lieten zien tijdens de 
boottocht. Mijn persoon-
lijke favoriet is echter nog 
steeds mijn uitzicht op Roos 
en Sanne, samen genietend 
op een bankje aan de dijk in 
de Texelse zon.

het ons aller geliefde hoog-
tepunt aan een blauwe 
hemel, die dit weekend 
ontzettend haar best heeft 
gedaan. DE ZON. Begin 
november rekenen wij Hol-
landers toch vaak op een 
ietwat miezerige entourage, 
wat zorgt voor warme cho-
co-taferelen en druilerige 
koppies met wat uitgelopen 
make-up. Niets daarvan 
was terug te zien dit week-
end. Naast dit dankwoord 
moet worden herinnerd 
hoe met name Laura, onze 
coördinator ontspanning, 
kennis heeft gemaakt met 
de wonderenwereld van 
de diepzee (foto). Tijdens 
een mooie rondvaart over 
de waddenzee heeft een 
rasechte Texelaar voor ons 
een kleine vangst uit de 
waddenzee laten zien en de 
verschillende vissen en an-
dere zeedieren aangewezen 
en toelichting erover gege-
ven. Het vasthouden van 
de krabben, het pellen van 
garnalen en het bestuderen 

van de zeester, moeten, ge-
zien het plezier dat van haar 
gezicht af straalde, behoren 
tot haar mooiste herinne-
ringen als (bestuurs)lid van 
PAP.

Ondanks alle heerlijkheid 
van dit weekend is er ook 
iets treurigs te constate-
ren: sjoelen is niet het spel 
waarin de PAPleden, incluis 
de schrijfster van dit stukje, 
ontzettend in uitblinken. 
Wellicht moet de cursus 
sjoelen ingebracht worden 
als nieuw idee, zodat we ons 

“Dieptepunt” uitzicht
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LEDENWEEKEND TEXEL

door: Minke KrijnenChapeau voor de keuken 
voor het samenstellen van 
ons menu! Door een com-
binatie te maken van ver-
schillende heerlijke hapjes 
hebben we met z’n allen 
kunnen genieten van een 
smakelijk en gevarieerd 
menu van verschillende 
gangen.

Het kijken van een hor-
rorfilm met een grote groep 
meiden levert natuurlijk 
niet de meest heldhaftige 
situaties op. Een aantal van 
onze medePAPpers maakte 
hier handig gebruik van 
door even goed op het raam 
te bonken. Kreetjes en gil-
letjes met een toonhoogte 
waar dolfijnen wat van kun-
nen leren.

Genieten: gitaar mee, ie-
dereen kan wat akkoorden, 
en zingen maar. Een kamp-
vuur hadden we niet nodig, 
iedereen wist op wonder 
baarlijke wijze de teksten en 
de sfeer was fijn.

Gênantst

herinnering

eten
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PAP reizen
WINTERSPORT FRANKRIJK

gemaakt waar die avond de 
spelletjes werden gespeeld 
Door de huiskamer in ieder 
appartement was het mo-
gelijk om met twee of drie 
kamers een spel te doen, erg 
gezellig!
Daarnaast had onze accom-
modatie nog een (groot) 
extra pluspunt, namelijk 
een zwembad, stoombad en 
sauna! Hier kon elke kamer 
20 minuten lang in vertoe-
ven, als de sneeuw buiten 
toch net wat te koud was. 

De reis naar Valloire ging 
per bus. Gezellig opgepropt 
met z’n 23e tussen alle 
kussens, dekens en tassen 
vol met eten op weg naar 
Frankrijk! De meesten 
hadden hun mooie rode 
wintersporttrui al aan, waar 
op de achterkant “oui, oui 
zie je in de apresski” stond 
te schitteren. Na een span-
nende film en de gezellige 
tandenpoets-stop in de 
ietwat krappe wc’s van een 
tankstation werd het tijd 
om aan de nachtrust te 
beginnen. Niet voor ieder-
een was deze nacht in de 
bus heel fijn. Rond een uur 
of 7 schrokken de meesten 
wakker door het getetter in 
de microfoon van onze bus-
chauffeur: jaja, het was tijd 
om wakker te worden want 
we waren er al bijna! Het 
begon zacht te sneeuwen 
terwijl we begonnen aan 
de spannende klim de berg 
op. Eenmaal aangekomen 
in Valloire hoefde we alleen 
nog met een overvolle ski-
bus naar de accommodatie.

De accommodatie waar 
we zaten heette Chalets du 
Galbier. Er waren 5 grote 
chalets waarin verschillende 
appartementen zaten. Wij 
zaten als groep verdeeld 
over de chalets. Dat was aan 
de ene kant wel jammer, 
maar hierdoor werd er wel 
volop met elkaar gebeld 
door de gratis huistelefoon. 
De beltoon was oorver-
dovend en die kon je dan 
ook niet negeren. Door de 
telefoon werden afspraken 

de reis
door: Marja Erisman

Met wie:  Puck, Myrthe, Anne, Roos, Brenda, 
Laura, Hanneke, Kim, Valerie, Michelle, Iris, 
Josta, Josse, Milou, Prashanti, Anika, Bodine, 
Stefan, Aukje, Liza, Anneloes, Chiel & Marja

Wanneer: 24-01-2015

Waar naar toe: Valloire, Frankrijk

Met hoeveel: 23

Duur van de reis: 8 dagen

accomodatie
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WINTERSPORT FRANKRIJK

door: Marja Erisman

mooie uitzicht. Door de zon 
glitterde de sneeuw wat het 
beeld nog mooier maakte. 
Kortom, het was genieten!

Beneden in het dorp zat een 
kleine pizzeria waar we één 
van de eerste avonden zijn 
gaan eten. De obers spra-
ken weinig tot geen Engels, 
waardoor het moeilijk was 
om te ontdekken welke 
soorten pizza’s ze nou ei-
genlijk hadden. Sommigen 
gokten en kozen een pizza 
met de leukste naam, waar 
de leukste combinaties met 

Het hoogtepunt was de 
leuke groep waarmee we 
waren. Het was met z’n 
allen heel gezellig en er 
werd veel samen geskied en 
geboard. Iedereen had aan-
sluiting in een groepje van 
zijn of haar niveau. Ook na 
een dagje op de piste werd 
er veel samen gedaan, zoals 
zwemmen en urenlang 
spelletjes spelen! 

Zoals ik al eerder heb ge-
noemd had de accommoda-
tie een sauna, stoombad en 
een zwembad. Elke kamer 
mocht in de sauna en het 
stoombad 20 minuten ver-
toeven en bijkomen van de 
lange dag in de sneeuw. De 
hele dag hadden we ons al 
verheugd op die 20 minu-
ten ontspanning. Eenmaal 
aangekomen bij de receptie 
bleek dat je moest reser-
veren en dat het voor die 
middag al vol zat. Daar ging 
onze middag in de warme 
sauna! Na dit dieptepunt 
besloten we toch maar even 

een duik te nemen in het, 
wat we dachten, warme 
zwembad. Na de eerste duik 
bleek het zwembad steen-
koud te zijn en was dit dus 
ook niet echt een succes.

Het mooiste uitzicht was 
natuurlijk wanneer je boven 
op de berg stond. We heb-
ben een paar zonnige dagen 
gehad waardoor je de super 
mooie omgeving goed kon 
zien. Op het topje van de 
berg met je ski’s of snow-
board in je hand kon je 
heel lang genieten van het 

hoogtepunt

“Dieptepunt”

Uitzicht
eten
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WINTERSPORT FRANKRIJK

door: Marja Erisman

tig drankje. Op het eerste 
gezicht zag het er best 
lekker uit. Myrthe waagde 
de gok en bestelde ook het 
blauwe drankje. De rest van 
de tijd hoorde je haar een 
aantal keer smeken: “ahhh 
toe neem nog een slokje!”. 
Het smaakte naar vloeibare 
tandpasta en was zó vies, 
dat ze niet wist hoe ze er 
snel vanaf moest komen.

ei, spek en weet ik wat uit-
kwamen. De pizza’s waren 
overheerlijk! De laatste 
avond werd het avondeten 
geregeld door de organi-
satie van de reis. Dat had-
den ze goed gedaan, want 
we mochten nog een keer 
genieten van die lekkere 
pizza!

We zaten gezellig in de 
lift en voerde diepgaande 
gesprekken over van alles 
en nog wat. Eenmaal boven 
op de berg aangekomen 
kwamen we er achter dat de 
GoPro nog aanstond en dus 
het hele gesprek had ge-

filmd. Ongemakkelijkkkk.
Tijdens de kroegentocht 
bezochten we een kroeg 
waarin een aantal Franse 
mannen stonden. Ze keken 
ons nogal raar aan, want 
wat deden al die mensen 
ineens in hun stamkroeg? 
Ze dronken allemaal een 
helder blauw smurfach-

Gênantst
herinnering
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STUDIEREIS PORTUGAL

door: Roëlle Boonstra

wel zeggen dat ze stuk voor 
stuk geweldig waren, petje 
af voor de TripCie! Verder 
was het stranddagje erg fijn 
en de uurtjes in de zon in 
het park in Porto. Tsja, een 
zonnetje doet veel goeds!

Hmm, moeilijk. Het begon 
natuurlijk ermee dat Chris 
(TripCie) ziek was en niet 
mee kon. Naast dat we haar 
allemaal heel erg hebben 
gemist, zijn we Myrthe ook 
uit het oog verloren. Onder 

De reis naar Porto verliep 
soepel. Op Schiphol verza-
melden we op die heerlijke 
zondagmiddag. Zelf was ik 
nog moe van de tentamens 
van een paar dagen ervoor, 
maar een week weg naar 
Portugal was zo’n lekker 
vooruitzicht! Enkele men-
sen hadden last van vlieg-
angst in het vliegtuig, maar 
al snel (na minder dan twee 
uur!) waren we geland in 
het warme Porto. Toen we 
op het vliegveld aankwa-
men moesten we nog wel 
metrotickets regelen 
richting het hostel, ook dat 
ging heel “soepel”. 

We hebben in twee ver-
schillende hostels geslapen. 
De eerste, in Porto, was al 
enorm leuk. De bedden 
lagen lekker, de kamer-
indeling was heel gezellig 
(behalve voor Myrthe en 
Brenda die samen op een 
6-persoonskamer lagen met 
vreemden). Het lag echt in 
het centrum van de stad, 

heerlijk! De tweede loca-
tie, in Lissabon, was zelfs 
nóg fijner. Een hippie-sfeer 
gemengd met een heerlijk 
ontbijt met pannenkoeken 
en ananas (!) en kunstzinni-
ge bedden om het helemaal 
af te maken. En dat dakter-
ras.. Wauw!

Ik vond zelf de creatieve 
therapieworkshop enorm 
geslaagd als studie-inhou-
delijke activiteit. Ik moet 

de reis
Met wie: Te veel leuke mensen om op te 
noemen!

Wanneer: van 12 tot en met 18 april!

Waar naar toe: Portugal natuurlijk! We 
begonnen in Porto, reden naar Coïmbra 
(voormalige hoofdstad van) en daarna 
door naar Lissabon.

Met hoeveel: 31 (oorspronkelijk 32)

Duur van de reis: een hele week!

accomodatie

hoogtepunt
“Dieptepunt”
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PAP reizen
STUDIEREIS PORTUGAL

door: Roëlle Boonstra

Toen we met de bus richting 
Coïmbra vertrokken haalde 
de buschauffeur ons op met 
een mega tourbus voor ons 
hostel. Ons hostel zat mid-
den in de stad, in een wijkje 
met extreem smalle straatjes 
en heel veel auto’s langs de 
weg. De buschauffeur had 
een uitgestreken gezicht 
als een pokerface, maar wij 
moesten gilden bij iedere 
bocht, haha! Het was een 
geslaagde reis.

grote verbazing van haarzelf 
paste ze niet meer in de me-
tro. Hoe kan dat, denk je? 
Mevrouw dacht dat de deu-
ren nog wel voor haar open 
zouden gaan, drukkend op 
het knopje. Maar we reden 
echt al weg! Stiekem eigen-
lijk juist grappig…

Oh men, begin er niet over. 
Ik vond het uitzicht op 
het dakterras in Lissabon 
geweldig. Vooral de laatste 
dag, met een zonnetje erbij 
en geen tijdnood. Los van 
mijn mening zullen ook 
veel Portugese mannen 
geweldig uitzicht hebben 
gehad, aangezien er vele 
rokjes omhoog vlogen wan-
neer er een harde windstoot 
was (Hanneke).

Meerdere mensen zwoeren 
bij “Pasteis de Belém”, bla-
derdeegbolletjes gevuld met 
custardroom. Helaas was 
ik er niet echt van onder 
de indruk (lees: ik heb het 
laten staan). De ontbijtjes 

met fruit en pannenkoeken 
in Lissabon waren erg fijn. 
Verder was het avondeten 
in Coïmbra héérlijk, dat 
kon niet op! Vooral de wijn.

Na een rondleiding door de 
universiteit van Coïmbra, 
wilden we een groepsfoto 
maken met onze PAP-
hemdjes. Helaas was er 
geen ruimte om privé om 
te kleden, dus besloot Puck 
haar jumpsuit uit te trekken 
boven op de trap… Stond 
ze daar in haar BH! Maar 
echt gênante dingen zijn er 
niet gebeurd.

Uitzicht

eten

Gênantst

Herinnering
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6 redenen waarom je het 
best kan gaan reizen in ei-

gen land.
1. Je spreekt de taal! Geen onnodige miscommunicaties of stommelende gesprek-
ken. Let op! Mijd wel bepaalde delen van Nederland als je hier niet tegenaan wil lopen: 
Twente, Limburg, Friesland etc.

2. Je bent een stuk sneller van de ene naar de andere plek. Geen dagen in een 
trein gepropt met je backpack op schoot of naast een huilend kind in je lift auto. Je zou 
bijvoorbeeld met de trein kunnen reizen en hoewel de NS niet altijd de snelste is ben 
je nooit dagen onderweg in ons landje. 

3. Alberto Stegeman is sneller ter plaatse als je ergens in Nederland in een ramp-
hostel terecht bent gekomen. 

4. Binnen Nederland hoef je geen vliegtuig te nemen om op bijzondere plekken 
te komen. Dit is erg goed voor het milieu! Wat nog beter is, is als je bijvoorbeeld op 
fietsvakantie gaat.

5. Door in eigen land te blijven geef je ook je vakantiegeld uit in eigen land. Dit 
stimuleert onze eigen economie en dit is weer goed voor onze eigen welvaart en wel-
zijn. Win-win-win-situatie!

6. Er zijn nog genoeg nieuwe plekjes te ont-
dekken in ons eigen kleine landje. Wel eens van de 
Loenense waterval gehoord of het forteiland Pampus 
in Muiden? 

reizen

door: Myrthe Overbeek
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Speciaal voor onze almanak zijn de andere besturen bereid hun bloopers met ons te 
delen!

AKT‘Ik heb zojuist een mes m’n been in gejast.’

We kregen een whatsappje van Jone, de sweetheart van het be-
stuur: ‘ik heb zojuist een mes m’n been in gejast.’ Bij het open-
maken van een chocoladeletter had ze een keukenmes 3 cm diep 
haar been in gestoken. Erg zielig natuurlijk, maar ook klunzig 
genoeg om grappig te zijn. Gelukkig gaat het ondertussen weer 
goed met Jone en haar been. Ze huppelen samen door het park, 
gaan samen stappen en openen verpakkingen tegenwoordig op 
tafel.

Dimensie´In onze verenigingskamers staat een combimagnetron’

Een bestuursjaar, eigenlijk elk soort jaar, kan je niet doormaken zonder een enkele bloo-
per of blunder. Een ongeluk schuilt in een klein hoekje en ook al stoot een ezel zich niet 
twee keer aan dezelfde steen, dit geldt niet altijd voor Dimensie… In onze verenigings-
kamer staat een combimagnetron voor onze leden. Twee keer is er een poging gedaan 
deze combimagnetron te gebruiken als oven. Beide keren heeft de hele Cubicus nog zeer 
helder, of misschien juist mistig, in het geheugen…

Vrienden van PAP
Bloopers

Djembé ´Zo redde ik mezelf ’
De timing kon niet beter toen ik gisterochtend mijn kamer 

uitliep om uit een tas, die naast mijn deur stond, een pen 
te graaien. Gehurkt als een beest, gekleed in drie truien en 

met een eenhoorndekentje omgeslagen kijk ik de goddelijke 
verschijning aan die uit de kamer van mijn huisgenoot ver-

schijnt.  Na in een ochtendstem ‘goedemorgen’ te brommen, 
lukt het me om achteruit mijn kamer weer in te sluipen. Zo 
redde ik mezelf van een verder gesprek, maar zeker niet van 

een zeer gênante ervaring.
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Emile‘Dat hadden wij even gemist!’

Het was een van de laatste constitutieborrels van het 
seizoen. Van ons bestuur konden er  helaas maar drie 
aanwezig zijn.  Omdat ook de voorzitter er niet was 
besloten we dat Meike het verhaal zou doen. Zo ge-
zegd zo gedaan en ook Myrthe en Kayleigh feliciteer-
den het  bestuur met hun constitutie, wenste hen suc-
ces en gaven het cadeau.  Toen we wegliepen lachten 
wij een beetje omdat het bestuur ons zo raar aanstaarde. ‘Hij heeft vast een oogje op je’ 
grapte we nog.  Totdat we erachter kwamen dat het helemaal geen constitutieborrel was. 
Het bleek een afscheidsborrel te zijn waarbij het bestuur de week erna zou aftreden. Dat 
hadden wij even gemist! En Meike heeft daarna nooit meer het verhaaltje mogen doen. 

JSVU‘Oh, maar meid, er gaan geen treinen meer terug’

Anouk van der Veer, eerstejaarscommissielid van de Feestcommissie der JSVU, deed nog 
een drankje in De Kneus na het Eerstejaarspoolen. Ze wilde nog snel een ‘adje voor de 
sfeer’ met z’n allen doen, want ze moest nog met de trein naar haar oma in Amersfoort. 
Daar is ze echter nooit aangekomen. Ze werd wakker in Assen en wilde graag terug naar 
Amersfoort. Ze sprak de conducteur aan en hij zei: “oh, maar meid, er gaan geen treinen 
meer terug”. Uiteindelijk reisde ze maar door naar Groningen en heeft daar bij een vrien-
dinnetje overnacht. Haar oma kon er uiteindelijk ook wel om lachen. 

MSFU‘Deze video lieten we op de Algemene 
Ledenvergadering zien’

Bij de MSFU “Sams” is het gebruikelijk om als aankomend 
bestuur een filmpje te maken om de bestuursnaam te ont-

hullen. De afgelopen jaren bestonden deze filmpjes vaak uit 
toekomstige bestuursleden die op grappige wijze hun be-
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Vrienden van PAP
Bloopers

stuursfunctie uitbeeldden. Wij besloten het anders aan te pakken, en schreven een lied. 
Dit lied namen we op met bijbehorende videoclip. Deze video lieten we op de Algemene 

Ledenvergadering zien. Na een paar dagen was het filmpje enkele honderden keren 
bekeken op Youtube. Tot zover niets bijzonders. Op de eerste dag dat wij bestuur waren, 

belandde het filmpje echter op de eerder genoemde pagina. Binnen een dag was ons 
filmpje 2500 keer bekeken. Inmiddels is ‘Ik ga bestuur doen bij Sams’ bijna vierduizend 
keer bekeken en dit aantal groeit nog steeds. Er zijn meerdere besturen die wanneer ze 

ons tegenkomen ons lied beginnen te neuriën. 

ODIOM‘Het was niet haar weekend’

Tijdens het Actief Ledenweekend vorig jaar werd het spel 
‘Houd je van je buren?’ tot in detail uitgelegd. Met maar 
één vraag die gesteld moet worden, lijkt het een makke-
lijk spel om te spelen. Toch was ‘Heb je ook huisdieren?’ 
niet helemaal de vraag die bedoeld werd.. Dubbel van het 
lachen liep ze de kring uit om vervolgens tegen de beamer 
aan te lopen. De beamer die alleen op een kruk stond en nu dus op de grond lag. Het was 
niet haar weekend ;-)

SGS‘We hadden halve liters bier mee naar bin-
nengesmokkeld’

Het was de wissel-ALV van het oude bestuur en ons be-
stuur. Niet zomaar in een collegezaal of in de langeveld-
kantine, nee, in het academiegebouw. Superspannend na-
tuurlijk. SGS’ers die we zijn hadden we halve liters bier mee 
naar binnengesmokkeld in de prachtige zaal waar zelfs het 
drinken van een bekertje water ten strengste verboden was. 
Iedereen genoot van de prachtige speeches van onze voor-
gangers en de ALV ging goed, het bier was lekker. Maar 
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toen kwamen de foto’s. Ik had een halve liter in mijn handen en mijn lieve voorganger 
vond het een goed idee om op mijn rug te springen. Daardoor viel mijn halve liter bier 
kletterend op de grond. Toen kwam iemand met het geweldige idee om het eeuwenoude 
tapijt uit de zaal te gebruiken om het bier op te ruimen. En toen kwam de boze bewaker 
binnen die ons tevens een prachtige speech gaf. Het was een mooie ALV.

UAV‘Ze hebben de moeite genomen een condoom te vullen’

U begrijpt waarschijnlijk wel dat wij onze genânte momenten niet aan de grote klok 
hangen dus ik heb een leuk verhaal over uw eigen bestuur. De mannen van het 70e be-
stuur der U.A.V. hebben namelijk tijdens uw constitutiereceptie afgelopen september de 

moeite genomen om u met hun testosteron te verblijden. 
Mijn Praeses heeft samen met mijn Primus een intiem 
moment gedeeld en de moeite genomen een condoom te 
vullen. Vervolgens is dit niet zo subtiel door mijn Primus 
bij al uw bestuursleden in hun gezichten geslagen. Ik be-
grijp dat u zo veel mannelijkheid niet kan verdragen maar 
ik vind het een grootsche blooper dat u ze van uw receptie 
hebt verjaagd.

Uscki‘Hij liep toch een blauwtje’

Ondanks zijn flamboyante uitstraling en briljante humor, liep de voorzitter van 
U.S.C.K.I. Incognito op een constitutie van een zustervereniging te Maastricht toch een 

blauwtje. Even dacht hij dat hij het meisje van zijn dromen in the pocket had, toen zij na 
een gesprek met hem bij afscheid om een intieme knuffel vroeg. 

Dit was uiteraard het uitgelezen moment om haar naar haar 
nummer te vragen, maar de voorzitter ons aller Incognito ver-

loor zijn koele voorkomen, werd nerveus en mompelde haastig: 
“Doei.”Hierna verdween hij. Bij navraag aan het constituerende 

bestuur over wie deze Goddelijke Afrodite was, kwam als ant-
woord: “Ze is recentelijk heel close geworden met één van onze 
bestuursleden. Helaas kunnen we je niet verder helpen.” Auch.
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Usocia‘Brigitte is veel te dronken naar boven gevlucht’

Laten we beginnen bij Tessa. Onze lieftallige Commissaris 
Onderwijs was aan het begin van het jaar zo fris en energiek, er 
gebeurde door het jaar heen echter iets vreemds. Na elk feestje 
of “vergadering” met haar commissie was ze steeds brakker dan 
de keer daarvoor. Na carnaval in Eindhoven (ook wel Lampegat 

genoemd) had het zijn toppunt bereikt, gezellig was Tessa dan ook zeker niet de ochtend 
erna. We hopen dat Tessa deze conditie achter haar kan laten zodat ze weer onbezorgd 
kan drinken. Hier houdt het echter niet op, onze voorzitter Bente heeft ook zo haar 
momenten gehad. Zo heeft ze haarzelf ongekend populair gemaakt door de naam van 
een mede feestcommissielid totaal verkeerd door te geven aan een t-shirt drukkerij, iets 
wat niet snel vergeten gaat worden. Op de momenten van Brigitte en Callum hoefde niet 
lang gewacht te worden, tijdens het inwerkweekend was het namelijk al raak. Brigitte is 
veel te dronken naar boven gevlucht terwijl Callum buiten op straat werd gesignaleerd 
met een emmer. We hopen jullie te hebben vermaakt met deze spannende momenten uit 
ons bestuursjaar, laten we hopen dat er nog veel meer komen en laten we hopen dat jullie 
er genoeg hebben gehad en nog zullen meemaken!

Versatile‘Ik had van tevoren niet kunnen voorspellen dat we 
zo veel gedronken zouden hebben’

Omdat ik voor het eerst sinds tijden een rokje aan had, leek het me een goed idee om 
mijn spullen aan Franka te geven toen we naar de constitutie borrel van ons enige zusje 
Pegasus in Amsterdam gingen. Ik had van tevoren niet kunnen voorspellen dat we zo 
veel gedronken zouden hebben dat we Franka, die mijn portemonnee, telefoon, sleutels 
en onze jassen bij zich had, kwijt zouden raken, waardoor Jule uiteindelijk een trein-
kaartje voor me moest kopen, we zonder jas op haar fiets naar haar 
huis moesten fietsen en ik bij haar in bed moest slapen. Ik eindigde 
de volgende dag bij de vergadering van de CondiCie met niets 
anders bij me dan de kleren van de nacht ervoor, Franka’s telefoon-
nummer op mijn arm, de OV-kaart van Jule en een flinke kater.. Dit 
zijn de borrels!
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Vocus‘Anniek had de ruit gebroken’

Tijdens een constitutieborrel deden we nog even een drankje net buiten op het terras van 
Walden. Anniek vertelde ons een fantastisch verhaal over het ANWB-koppel, dat volgens 
haar in real-life langs het restaurant waren gekomen waar ze werkte. Anniek imiteerde 
de man van het ANWB-koppel die snelwandelend 
langs Anniek liep en riep KOFFIE! Anniek deed 
net alsof wij haar waren en keek dus niet meer voor 
zich. Wat Anniek niet realiseerde is dat er een glazen 
ruit voor zich zat. Direct daarna hoorden we een 
knal. En ja hoor, het kon ook niet anders, Anniek 
had de ruit gebroken. Gelukkig kon uiteindelijk ie-
dereen er om lachen, maar och jee wat een blunder! 
;)

V.U.G.S.‘6 man sterk lag heerlijk in bed’

Dat de V.U.G.S. wel van een feestje houdt is overal wel 
bekend. En dus laat ook het 93e bestuur zich op menig 

feestje zien. Maar als het dan een avond is waarop tot in 
de late uurtjes is gedanst en de schoenen inmiddels zijn 
uitgegooid en er wordt doorgegaan op  onze sokken, is 

het wel heel fijn als je ’s ochtends iets langer in je bed 
kan blijven liggen. Maar het bestuur wacht op niemand 

en dus ook niet op de feestbeesten die zo graag laat 
naar bed gaan. En dus kwam daar de beruchte ochtend 
dat wij ons collectief hebben verslapen. 6 man sterk lag 

heerlijk in bed, terwijl de leden al om hun koffie riepen!
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Van ontogenese en fyloge-
nese: maak fouten en leer

Zoals zuigelingen zich tot 
volwassen individuen ont-
wikkelen op een manier die 
vergelijkbaar is met de ont-
wikkeling van de mensheid 
van holbewoner tot aan de 
moderne tijd, zo zou je de 
ontwikkeling van (bestuurs)
leden van PAP ook kunnen 
zien binnen de ontwikke-
ling van de studievereniging 
als geheel. Je komt onzeker 
binnen en binnen korte 
tijd weet je precies bij wie 
je moet zijn als je een leuke 
excursie wil regelen of een 
thema zoekt voor een film-
avond. Maar je gaat mis-
schien ook door een crisis: 
doe ik het wel goed? Gaat 
dit lukken?
De Vereniging PAP begon 
ook aarzelend: na de kick-
start in 1996 met veel acti-
viteiten, lol en feestjes kakte 
PAP na een aantal jaar in. 
PAP wist het even niet meer. 
Zoals dat gaat met jong 
volwassenen die studeren en 

To do's in je studententijd 
door oud besturen

Eerste PAP-bestuur
de behoefte hebben om zich 
in de nieuwe omgeving te 
voelen, en zich tegelijkertijd 
losmaken van vertrouwde 
bindingen, overtuigingen 
en zekerheden (Imelman, 
Theoretische Pedagogiek 
(1995)). PAP als fase in je 
eigen ontwikkeling, waarin 
je fouten maakt, verwon-
dert en geniet, je jezelf 
veronzekert en je eigen 
waarden ontwikkelt. Als 
pedagoog in ontwikkeling. 
 Maar wacht even? Kakte 
PAP wel echt in? Dat 
dachten we toen. Maar later 
bleek: PAP ging in stase! Als 
rups waren mooie dingen 
verzameld  zoals statuten 
(wat een gedoe), een kamer 
(lobbyen bij de pedagogiek 
staf), een bankrekening, 
een logo, een ledenblad 
(jeeehhh, nog steeds de 
Paperas, verzonnen op een 
achternamiddag op een stu-
dentenkamer). En dat alles 
moest, zo is gebleken, even 
rusten. Bezinken. Gedijen. 
Vandaag zien we wat er uit 
deze rups geworden: een 

glamourous vlinder, met 
aardig wat kenmerken van 
de oude rups. En het ziet er 
tip-top uit. 
Als voorzitter en secretaris 
van het allereerste uur (en 
inmiddels (bijna) veertigers, 
opvoeders van superleuke 
kinderen en al jaren met 
plezier werkzaam als peda-
goog) zijn we daar toch wel 
een beetje trots op! 
 Ontdek: ware glamour zit 
van binnen. Dat wisten 
wij als rupsen ook wel. 
Maar een net pak helpt wel 
(q.e.d.).

Heleen Beetsma, secretaris 
& Petra Pieck (voorheen: 
Kuppens), voorzitter
PAP bestuur 1996-1997
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Lieve lezer,

Als het tweede lustrumbe-
stuur van PAP uit ervaring 
moet gaan vertellen wat 
je beter niet kan doen als 
student, dan hebben we de 
hele almanak nodig. Daar-
om de twee beste aan- en 
afraders die wij jullie graag 
willen meegeven.
Do: Gedeelde smart is halve 
smart. Met al je studiegeno-
ten de halve bieb claimen 
om samen te studeren is 
zeker een aanrader. Je voelt 
je sneller gemotiveerd en 
kunt makkelijk overleggen 
over de stof. Zorg er wel 
voor dat je jezelf een beetje 
onder controle hebt. Als je 
het type bent wat elk half 
uur met een ander groepje 
mee gaat pauze houden, 
kun je misschien beter thuis 
blijven!
Don’t: We doen het alle-
maal in college, het voelt 
heerlijk, maar het ziet er 
niet uit en eigenlijk kan het 
echt niet meer… Je hoofd 
ondersteunen door je kin 

To do's in je studententijd 
door oud besturen

Tiende PAP-bestuur
op je dopper te leggen is een 
absolute don’t!
Do: Wil je je studie halen? 
Word lid van je studiever-
eniging! Het klinkt mis-
schien als een promotie-
praatje, maar onderschat de 
voordelen van een studie-
vereniging niet. De univer-
siteit heeft niet voor niets 
als een van haar doelen 
om meer commitment bij 
student te creëren. Stu-
denten die zich verbonden 
voelen met hun opleiding 
en hun studiegenoten, doen 
het gemiddeld nu eenmaal 
beter. Dus hoe ideaal wil je 
het krijgen? Bier drinken 
en meer kans hebben om 
je studie succesvol af te 
ronden! En het enige dat je 
hoeft te doen is lid te wor-
den en zo nu en dan naar de 

PAPkamer te gaan.
Don’t: Wees niet de stan-
daard pedagogiekstudent! 
Die hebben we meer dan 
genoeg en  de uitspraak ‘ik 
wil met kinderen werken’ 
komt inmiddels onze neus 
uit. Een pedagoog willen 
worden is een prima doel, 
maar ga goed bij jezelf na 
wat voor een pedagoog je 
wilt worden! Verken de 
wereld en alles wat er te 
leren valt, zowel binnen als 
buiten je studie en ontdek 
wat jij echt wilt bijdragen 
aan het geheel. Word niet 
één van velen, maar word 
één uit velen!

Kusjes van het 
Tweede Lustrum bestuur
der Studievereniging PAP

Malu Ogg – Voorzitter
Bodine Romijn – Secretaris

Carolien Mars – Penningmeester
Johannes Stoop – Vice-voorzitter

Linda Taal – Coördinator Studie-inhoudelijk
Lena Klein Hofmeijer – Coördinator Ontspanning

Anne Morssink – Coördinator PR
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De studententijd is een 
periode waarbij je veel tijd 
hebt te besteden, maar vaak 
nog steeds niet genoeg voor 
alle dingen die je zou willen 
doen. Naast studeren, wil je 
graag werken om de totale 
studieschuld een beetje bin-
nen de perken te houden (zo 
was het de afgelopen jaren, 
maar de noodzaak hiervan 
zal voor de generatie van het 
komende jaar nog dringen-
der zijn). En als je dan werk 
zoekt, wil je dat uiteraard 
zo relevant mogelijk. Wat 
praktijkervaring opdoen is 
een absolute Do! Je moet je 
zien te onderscheiden qua 
cv. Een baantje zoals oppas-
sen is leuk, maar ervaring als 
bijvoorbeeld begeleider van 
een jongere met ADHD, die 
met zijn studietaken hulp 
kan gebruiken, sta je er bij-
voorbeeld al wat mooier op. 
Erg nuttig voor je om te zien 
waar talenten liggen en om 
welke doelgroep je je later 
als pedagoog met passie ziet 
bekommeren. De combinatie 
werken en studeren brengt je 
naar de tweede Do, namelijk 
Time management. Eén van 

Elfde PAP-bestuur

To do's in je studententijd 
door oud besturen

de belangrijkste uitdagingen 
in de hedendaagse survival 
of the fittest. Prioriteiten 
zouden ongeveer als volgt 
moeten zijn: studietaken 
op één en een nette, ruime 
planning die begint aan het 
begin van de periode. Op 
twee een baantje (of fanatiek 
sporten/binnen PAP een be-
stuursjaar); op drie familie 
en sociaal netwerk. Ik zou 
een vieze leugenaar zijn als 
ik zou beweren dat ik hier 
de afgelopen studiejaren 
een ster in ben geweest! 
‘Prioriteit drie’ schiet nog 
wel eens voor ‘één’ als een 
vriend voorstelt om ergens 
wat te drinken in de stad, 
terwijl je bij het voorberei-
den van de vorige tentamens 
nog zó had voorgenomen 
om in de komende periode 
de werkgroepen weer eens 
goed voor te bereiden. De 
gedachte Waarom ook niet?! 
is dan als een duiveltje op 
de schouder en zorgt ervoor 
dat je al vlug in de frisse 
periode achter de feiten aan-
loopt. Die gedachte is mijn 
Dont en staat niet los van 
hierboven uiteengezet ver-

haal. Niet iedereen heeft er 
(gelukkig) zoveel moeite mee 
om dit te leren, maar velen 
zullen zich herkennen in dit 
beeld. Ik wil graag besluiten 
met mijn laatste Do. Er lijkt 
een relatie te bestaan tussen 
hoe ouder je wordt en hoe 
de tijd daarmee vlugger lijkt 
te gaan. Wetenschappelijk 
materiaal is vast beschikbaar 
op dit thema, maar ik beroep 
me nu op louter eigen erva-
ring. Plotsklaps besef je dat 
er nog maar een ruim jaar 
van de studententijd over is 
en is het masterjaar alweer 
in zicht. De tijd is voorbij-
gespurt en het terugkijken 
dient zich af en toe al aan, 
terwijl je er nog midden in 
zit. Zorg ervoor dat je als het 
werkelijke terugkijken mag 
beginnen en het burgelijke 
leven na de master werkelijk 
begint, mag vaststellen dat je 
veel van de dingen die je had 
willen doen hebt gedaan (Do 
drie)!

Joris Harteveld als Vice-
voorzitter namens het 
bestuur 2012-2013  
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To do's in je studententijd 
door oud besturen

Het thema dit jaar bleek, 
tot onze schrik, ‘glossy’ te 
zijn. Niet wetende dat dat 
óók de bedoeling kon zijn 
van een bestuursjaar, heb-
ben we echt geprobeerd tips 
en tricks te bedenken om je 
jaar echt tot een ‘glamou-
reus’ jaar te maken. Dit is 
helaas niet gelukt. In plaats 
daarvan kunnen we je mis-
schien dingen vertellen die 
je in elk geval NIET moet 
doen..
1. Tequila uit de navel van 
je bestuursgenootje drin-
ken. Nee, ook niet glossy 
als je het met een rietje zou 
doen… 
2. Als een stelletje beesten, 
ja letterlijk, verschijnen 
op je allereerste feest als 
bestuur. Lekker beestachtig, 
maar niet bepaald glossy.
3. Een voedselgevecht hou-
den tijdens het introkamp. 
Niet de meest smakelijke 
bezigheid, maar toch erg 
vermakelijk. Je moet het 
eens proberen… 
4. Met z’n zevenen slapen 
op de vloer van een woon-

Twaalfde PAP-bestuur

To do's in je studententijd 
door oud besturen

kamer. Wel lekker knus 
natuurlijk, maar als je echt 
glossy wil, denken we toch 
eerder aan dure hotels, 
limo’s etc..
5. Tijdens wintersport po-
seren in je bikini. Het idee 
was erg interessant, vooral 
voor het vieze oude man-
netje dat het leuk vond om 
het vast te leggen. Hij had 
er vast hele goede redenen 
voor.  
6. Heerlijk glossy verschij-
nen in je galajurk, met 
als bijzonder bijpassende 
accessoire: een mooi Wibra 
tasje. Praktisch? Dat wel. 
Maar glossy? Nee.
7. Een karikatuur laten 
schetsen van je lieftallige 
bestuur. Als je echt glossy 
op een foto (of tekening) 
wil verschijnen, dan moet 
je toch echt met iets beters 
komen, bijvoorbeeld met 
een statie-foto. 

Je ziet nu vast wel dat we 
niet bepaald een glossy 
jaar hebben gehad. Dat 
hoeft volgens ons ook niet. 

De dingen die we hebben 
gedaan of meegemaakt 
waren niet glossy, maar wel 
onvergetelijk. En soms een 
beetje gênant. Who cares?  

Groetjes,

Het 12e PAPbestuur (2013-
2014)
Anne, Önder, Marly, Maar-
ten, Lara, Karlijn & Isabel  
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Geachte leden,

Wat een eer dat we ge-
vraagd worden een stuk 
te schrijven voor in jullie 
glossy almanak! In dit stuk-
je zullen wij als studenten-
commissie van het Utrechts 
Universiteitsfonds zo goed 
mogelijk uitleggen wat voor 
glossy en shiny taken wij 
mogen vervullen, en wat wij 
kunnen betekenen jullie als 
studenten.
Het Utrechts Univer-
siteitsfonds (U-fonds) 
ondersteunt studentenor-
ganisaties en individuele 
studenten door jaarlijks 
€60.000 aan subsidies be-
schikbaar te stellen. Deze 
financiële steun is beschik-
baar voor activiteiten die 
dóór en vóór studenten uit 
de Utrechtse studentenge-
meenschap worden geor-
ganiseerd.  Te denken valt 
hierbij aan studiereizen, 
symposia, sportevenmen-
ten, maar ook concerten of 
toneelvoorstellingen zijn 

subsidiabel.
Onze primaire taak als 
studentencommissie is het 
behandelen van alle subsi-
dieaanvragen en de zaken 
die hierbij komen kijken. 
Mocht u dus een aanvraag 
indienen bij het U-fonds, 
zult u met ons te maken 
krijgen. Daarnaast is het 
ook onze taak om het U-
fonds binnen de Utrechtse 
studentengemeenschap 
te promoten. Dit doen we 
onder meer door aanwezig 
te zijn op borrels en bij-
zondere evenementen van 
verschillende studentenor-
ganisaties. 

U vraagt zich wellicht af 
hoe wij aan ons budget 
komen. Welnu, dat is een 
goede vraag. Jaarlijks done-
ren bijna 12.000 studenten 
(u dus!), medewerkers en 
alumni van de Universiteit 
Utrecht geld aan het U-
fonds. Zonder deze dona-
ties zouden veel activitei-
ten binnen de Utrechtse 

studentengemeenschap 
niet plaats kunnen vinden. 
Vindt u het belangrijk 
dat u en uw medestuden-
ten middelen hebben om 
activiteiten te organiseren 
voor Utrechtse studenten? 
Meldt u zich dan nu aan 
als Vriend op onze site en 
steun het U-fonds. Of hebt 
u een goed idee en wilt u 
weten of dit in aanmerking 
komt voor subsidie? Kijk 
dan ook op onze site voor 
de voorwaarden en aan-
vraagprocedures. Ook voor 
meer informatie kunt u 
terecht op www.uu.nl/stu-
dentencommissie. 

Met hartelijke groet,
Studentencommissie 2014-
2015

Utrechts Universiteitsfonds
Anne Jacobs
Diede Streng
Ruben Kleppe
Samuel Lingen

De glossy en shiny taken van het

Universiteitsfonds
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Invul verhaal

Het weekend is weer voorbij, en je bent weer op weg naar de Uithof vanaf _______(plaats 
in Buitenland).  Onderweg in de/het _________(voertuig), denk je terug aan het week-
end. Je was samen met _________ (beroemdheid) wezen _________ (activiteit1). Tij-
dens het __________(activiteit1) kwamen jullie het bestuur van SV PAP tegen, wat leuk! 
Zij waren ook aan het ________ (activiteit1). Vooral _________ (naam bestuurslid1) 
kon het erg goed! _________ (naam bestuurslid2) daarentegen had wat meer moeite. Na 
het ___________(activiteit1) zijn jullie met zijn allen gaan stappen in _______ (kroeg 
in Utrecht). Daar kwamen jullie nog meer mensen tegen van sv PAP! ________(studie-
maatje1) stond op de bar te dansen en zong vervolgens ________(lievelingsnummer) 
bij de karaoke. Je was zo ontroerd, maar op het moment dat je een traan wilde laten 
kwamen jullie Jaap van der Ham tegen in de kroeg! Jaap had al _______(aantal) biertjes 
gedronken! En om het nog gezelliger te maken gaf hij een rondje van de zaak en be-
stelde hij voor iedereen _________ (shotje). Om ______ (tijd) was het mooi geweest en 
tijd om naar huis te gaan. Onderweg naar huis moest er natuurlijk nog even snel gege-
ten worden bij _________ (eetgelegenheid Utrecht). Gelukkig lag dit op de route naar 
jouw __________ (woongelegenheid). Eenmaal thuis aangekomen word je gebeld door 
_________ (studiemaatje2), hij/zij is haar ________ (voorwerp) verloren in de stad en 
vraagt of ze ook bij jou mag komen logeren, want zonder haar _____ (voorwerp) kan ze 
niet naar huis. Uiteindelijk wordt het een ______(bijvoeglijk naamwoord) logeerpartij-
tje met jou en je twee studiemaatjes. Helaas is het nu weer maandag en ben je onderweg 
naar de Uithof, je hebt zo les van Jaap. Samen met je studiegenootjes kom je te laat de 
collegezaal binnen. Wanneer jullie zachtjes willen gaan zitten zegt Jaap: ‘Hey ________ 
(studiemaatje2), volgens mij ben je je _________(voorwerp) verloren afgelopen nacht.’ 
En hij geeft het aan hem/haar terug.

Plaats in het buitenland:
Voertuig:
Beroemdheid:
Activiteit 1:
Naam bestuurslid:
Naam Bestuurslid:
Kroeg in Utrecht::
Studiemaatje 1:
Lievelingsnummer:

aantal: 
Shotje::
Tijd:
Eetgelegenheid in 
Utrecht:
Woongelegenheid:
Studiemaatje 2:
Voorwerp:
Bijvoegelijk naamwoord

bedenken...             en invullen 
door: Femke van Lochem
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1. Wie ben je?
Ik ben Lotte Belonje, eerste-
jaars student pedagogische 
wetenschappen.

2. Wat is jouw talent?
Ik dans (hiphop).

3. Hoelang beoefen je deze 
sport al?
Dit doe ik al 14 jaar. 

4. Hoe vaak heb je een 
optreden?
Soms heb ik elk weekend 
wedstrijden of optredens en 
soms een hele maand niet.

PAP got’s talent
Lotte  Belonje

Dansen
5. Hoe bereid je jezelf dan 
voor op een optreden?
Ik train sowieso 2-15 uur in 
de week (dit is ook erg wis-
selend) en oefen thuis nog 
zo veel als mogelijk is.

6. Wat is je grootste succes 
tot nu toe, en wat was het 
leukst?
Ik ben een aantal keer Ne-
derlands kampioen geweest 
met mijn dansgroep. Daar-
naast heb ik o.a. gedanst in 
videoclips van Sita Vermeu-
len, opgetreden in Walibi en 
opgetreden tussen de dolfij-
nen in het Dolfinarium. 

7. Heb je prijzen gewon-
nen, en zo ja, welke?
Nederlands kampioen met 
mijn dansgroep. 

8. Heb je ook veel moeten 
opgeven voor de sport? En 
zo ja, wat vond je vervelend 
daaraan?
Nee, ik heb ervoor gekozen 
om het dansen als hobby te 
blijven zien (ook al had ik 
de mogelijkheid om er m’n 
werk van te maken) en me 
op m’n studie te focussen, 
omdat dat meer zekerheid 
biedt. 

9. Waar zie je jezelf over 
vijf jaar?
Over vijf jaar hoop ik een 
kindertehuis te openen of in 
een JJI te werken en daar én 
op dansscholen dansles te 
kunnen geven.

 “Daarnaast heb ik o.a. gedanst in videoclips 
van Sita Vermeulen”
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1. Wie ben je? 
Daniël Salden.

2. Wat is jouw talent?
Nou niet zo zeer een talent, 
meer een obsessie, body-
building!

3. Hoe lang beoefen je deze 
sport al?
Vanaf m’n 14e fitness en 
sinds januari 2014 serieus 
voor een wedstrijd.

4. Hoe vaak heb je een 
wedstrijd?
In december 2015 mijn 
eerste.

5. Hoe bereid je jezelf dan 
voor op een wedstrijd?
Voorbereiding van de wed-
strijd duurt ongeveer 2 jaar.

6. Wat is je grootste succes 
tot nu toe, en wat was het 
leukst?
Met bodybuilding nog niks, 
hopelijk een mooie podi-
umplek in december!

7. Heb je prijzen gewon-
nen, en zo ja, welke? -

8. Heb je ook veel moeten 
opgeven voor de sport? En 
zo ja, wat vond je verve-
lend daaraan?
Ja heel veel, vooral m’n voe-
ding heeft veel verandering 
ondergaan. Chocola en an-
dere zoetwaren mag ik hele-
maal niet, 1 keer per week 
heb ik wel een cheatmeal 
dat meestal uit iets heel vet-
tigs bestaat zoals shoarma 
(dit is verplicht). Ook het 
feesten gaat nu rustiger aan, 
geen Weekenders meer in 
de Trouw helaas! Verder 
veranderen vriendschap-

pen ook door verschillende 
interesses, als je volledige 
toewijding hebt voor deze 
sport ga je je automatisch 
meer omringen met mensen 
met een gemeenschappelijk 
doel.

9. Waar zie je jezelf over 
vijf jaar? 
Echt geen idee. Het lijkt me 
heel gaaf om met deze sport 
internationaal te gaan, maar 
dit is maar voor enkelen 
weggelegd. Hopelijk krijg ik 
wel deze kans!

PAP got’s talent Body-buildingDaniël Salden
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1. Wie ben je?
Ik ben Eva Bastmeijer, 19 
jaar! 

2. Wat is jouw talent?
Ik doe aan atletiek en dit is 
echt mijn passie! 

3. Hoelang beoefen je deze 
sport al?
Ik doe dit sinds mijn 11de, 
dus nu zo’n 8 (bijna 9) jaar. 

4. Hoe vaak heb je een 
wedstrijd?
Dit is heel verschillend. In 
atletiek heb je twee seizoe-
nen per jaar: een indoor-
seizoen en een outdoorsei-
zoen. De wedstrijden in het 
indoorseizoen lopen onge-
veer van december t/m be-
gin maart. De wedstrijden 
in het outdoorseizoen lopen 
van ongeveer medio april 
t/m begin augustus. De 
maanden er tussenin zijn 
zware trainingsmaanden 
waarin je veel aan conditie, 
kracht en techniek werkt. 
De maanden februari, 
maart, juni, juli en augustus 
zijn de belangrijkste maan-

den waarin ik wel ongeveer 
elk weekend een wedstrijd 
heb en ik opbouw naar de 
Nederlandse (en evt. Euro-
pese) kampioenschappen 
indoor en outdoor. 

5. Hoe bereid je jezelf dan 
voor op een wedstrijd?
Dit is eigenlijk een door-
lopend proces. Ik train 
het hele jaar hard, en dat 
is uiteindelijk allemaal al 
voorbereiding voor de wed-
strijden. Hoe dichter naar 
een wedstrijd toe, hoe meer 
scherpte en felheid er in de 
trainingen komt. De week 
voor een belangrijke wed-
strijd rust ik vooral uit en 

PAP got’s talent AtletiekEva Bastmeijer
doe ik nog wat korte sprint-
jes, techniek en starttrainin-
gen. Op deze manier sta ik 
uitgerust, fit en zelfverze-
kerd aan de start. 

6. Wat is je grootste succes 
tot nu toe, en wat was het 
leukst?
Mijn grootste successen tot 
nu toe zijn denk ik mijn 
afgelopen twee NK’s ge-
weest. Afgelopen jaar heb ik 
daar vier medailles mogen 
winnen. Twee maal brons 
(indoor en outdoor) op het 
hinkstapspringen, zilver op 
het verspringen (outdoor) 
en zilver op de 200m (out-
door). Een ander succes is 
een uitnodiging voor het 
voortraject voor de Europe-
se Kampioenschappen on-
der 23 jaar voor de 4x100m. 
Hiervoor train ik nu met de 
top van Nederland waar ik 
ontzettend veel van leer en 
dit is heel gaaf!
 
7. Heb je prijzen gewon-
nen, en zo ja, welke? 
Zoals ik hierboven al vertelt 
heb, heb ik dus vier me-
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dailles op de Nederlandse 
Kampioenschappen gewon-
nen. Ook ben ik in maart 
dit jaar Nederlands studen-
ten kampioen verspringen 
geworden en heb ik zilver 
op de 60m sprint. 

8. Heb je ook veel moeten 
opgeven voor de sport? En 
zo ja, wat vond je verve-
lend daaraan? 
Ja, als je een hoog niveau 
wil bereiken en hier wil 
blijven meedraaien moet 
je knetter  hard werken. Ik 

train 6 dagen in de week en 
ondanks dat ik hier enorm 
gelukkig van word, zijn er 
inderdaad ook dingen die 
je (deels) op moet geven. 
Feestjes in tijden van wed-
strijden sla ik bijvoorbeeld 
over. Ook alcohol en vet 
eten vermijd ik zo veel 
mogelijk. Ik wil alles uit 
mijn sport halen en daar 
hoort gezond leven en veel 
slaap ook zeker bij! Het is 
verder echt niet zo dat ik 
geen leuke dingen doe naast 
mij sport, hoor. Ik ga ook 

gewoon af en toe dagjes weg 
met vrienden of familie, of 
ik pak (als het met wed-
strijden goed uitkomt) een 
festival mee! 

9. Waar zie je jezelf over 5 
jaar? 
Leuke en tegelijk lastige 
vraag... Over vijf jaar hoop 
ik nationale medailles te ha-
len en mooie prestaties neer 
te zetten op internationale 
toernooien! 

PAP got’s talent Roeien
Renée Klein Schaarsbergn
1. Wie ben je?
Ik ben Renée Klein Schaars-
berg, 20 jaar en 2e jaars 
student Pedagogische We-
tenschappen.

2. Wat is jouw talent?
Wedstrijdroeien. 

3. Hoelang beoefen je deze 
sport al?
Ik roei nu iets langer dan 
een jaar bij Triton, waar ik 
als Lente-lid ben begonnen. 
Sinds december zit ik in één 
van de wedstrijdploegen en 
train ik zes keer per week. 

4. Hoe vaak heb je een 
wedstrijd?
Gemiddeld 2 keer per 
maand zijn er wedstrijden, 
vanaf februari tot aan begin 
juli. 

5. Hoe bereid je jezelf dan 
voor op een wedstrijd?
Allereerst door natuurlijk 
veel te trainen met de ploeg. 
We trainen dus zes keer per 
week en op deze manier 
kunnen we veel kilometers 
maken op het water. Roeien 
is eigenlijk een hele techni-
sche sport die je vooral heel 

veel moet doen. Daarnaast 
roei ik in een gewichts-
klasse, wat inhoudt dat er 
een maximum individu-
eel gewicht en maximum 
gemiddeld gewicht van de 
ploeg geldt. In aanloop naar 
een wedstrijd toe moet er 
gezamenlijk gezorgd wor-
den dat iedereen uit de 
ploeg op gewicht is om aan 
die eisen te kunnen vol-
doen. Het is wel eens voor-
gekomen dat we moesten 
‘crashen’ de dagen voor een 
wedstrijd om te zorgen dat 
we op gewicht zouden zijn. 
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Dit houdt in dat je 2 dagen 
voor de wedstrijd zo weinig 
mogelijk vezels en zout eet 
om zoveel mogelijk vocht 
kwijt te raken. 

6. Wat is je grootste succes 
tot nu toe, en wat was het 
leukst?
De allereerste wedstrijd van 
het jaar is de NKIR. Dit is 
een ergometerwedstrijd, 
waarbij er in een grote 
sporthal 2 rijen van zo’n 40 
ergometers staan. Roeiers 
uit heel Nederland komen 
hier naartoe om zo hard 
mogelijk 2 virtuele kilome-
ters af te leggen. Onze wed-
strijd liep uit op een nek-
aan-nek race tegen Gyas uit 
Groningen en het was echt 
bloedstollend wie zou gaan 
winnen. Uiteindelijk zijn we 
beiden even hard gegaan en 
op de eerste plek geëindigd. 
Alle toeschouwers gingen 
helemaal los en dat was 
echt ontzettend gaaf. Wat 
ik daarnaast tot nu toe heel 
leuk vind, is dat je zo’n ont-
zettend hechte ploeg wordt. 
Je maakt successen maar 
ook tegenslagen mee met 
elkaar en daardoor ontwik-
kel je een hele sterke band 

met je ploeggenoten. 

7. Heb je prijzen gewon-
nen, en zo ja, welke?
De NKIR hebben we dus 
gewonnen, verder zijn we 
nog niet op de eerste plek 
geëindigd. We liggen wel 
goed in het veld, dus er kan 
nog van alles gebeuren de 
rest van het seizoen.
 
8. Heb je ook veel moeten 
opgeven voor de sport? En 
zo ja, wat vond je verve-
lend daaraan? 
Zes keer per week trainen is 
best veel. Om dit te kunnen 
doen naast het studeren, is 
het belangrijk om genoeg 
rust te pakken. Om die 
rust te kunnen pakken zijn 
wedstrijdroeiers van januari 
tot begin juli in training. Ik 
dus ook. Dit houdt onder 
andere in niet uitgaan, geen 
alcohol drinken, op tijd 
naar bed en gezond eten. 
Dit klinkt als een hele opga-
ve voor een student en soms 
is het ook wel eens jammer, 
maar je krijgt er vooral een 

heleboel voor terug. Het 
is ook echt nodig om ook 
nog te kunnen studeren en 
vaak ben je ‘s avonds toch 
al zo moe dat je niet eens 
zin meer hebt om dat ene 
feestje mee te pakken. 

9. Waar zie je jezelf over 
vijf jaar?
Lastige vraag, 5 jaar klinkt 
toch nog best ver weg. Ik 
hoop over vijf jaar in ieder 
geval te zijn afgestudeerd. 
Ik hoop dat ik tegen die tijd 
ook wel een leuke baan heb 
gevonden, maar dat ik ook 
nog andere leuke dingen 
heb gedaan voordat ik aan 
het serieuze volwassen 
mensen leven begin. Wat 
roeien betreft weet ik niet 
zo goed wat ik tegen die tijd 
heb bereikt, voor nu ben ik 
er in ieder geval nog (lang) 
niet klaar mee. Wel durf ik 
te zeggen dat ik dan nog 
steeds contact heb met mijn 
ploeggenoten van nu, dat 
zijn vriendinnen voor het 
leven geworden. 
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PAP got’s talent DansenAukje de Ruijter
1. Wie ben je? 
Aukje de Ruiter.

2. Wat is jouw talent? 
Dansen (Hiphop).

3. Hoelang beoefen je deze 
sport al? 
12 jaar.

4. Hoe vaak heb je een 
wedstrijd? 
1 keer per maand.

5. Hoe bereid je jezelf dan 
voor op een wedstrijd? 
Door van te voren goed te 
trainen met mijn team. Op 
de dag zelf alleen nog een 
keertje alles doornemen en 
gefocust blijven. 

6. Wat is je grootste suc-
ces tot nu toe, en wat was 
het leukst? Mijn grootste 
succes tot nu toe is dat ik 
met mijn team (No Escape 
XXL) in de finale van de 
wereldkampioenschappen 
Hiphop in Las Vegas heb 
gedanst. Dit was ook uiter-
aard het leukste wat ik heb 

gedaan met mijn team. Ver-
der waren de theatershows 
en wedstrijden ook altijd 
erg leuk en gezellig.

7. Heb je prijzen gewon-
nen, en zo ja, welke? Ja, on-
der andere de Nederlandse 
kampioenschappen.

8. Heb je ook veel moeten 
opgeven voor de sport? En 
zo ja, wat vond je verve-
lend daaraan? 
Ja, in het jaar waar we naar 
het WK gaan moest ik 5 x 
per week trainen. Hierdoor 
had ik niet erg veel tijd om 

met vriendinnen te gaan 
stappen, shoppen etc. Ook 
bepaalde school activiteiten 
moest ik missen omdat ik 
moest trainen.

9. Waar zie je jezelf over 5 
jaar? De kans om een dans 
carriere te krijgen is vrij 
klein dus daar ga ik niet van 
uit. Ik denk dat ik later ge-
woon iets studie gerelateerd 
ga doen. Het zou wel even-
tueel een optie kunnen zijn 
om een eigen dansschool te 
beginnen, maar dit weet ik 
nog niet. 

“Mijn grootste succes tot nu toe is dat ik met mijn team in 
de finale van de wereldkampioenschappen Hiphop in Las 
Vegas heb gedanst”
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Het is altijd leuk om er achter te komen hoe de mede PAPpers over je denken, hoe goed 
kennen ze je eigenlijk? Om dit uit te zoeken hebben wij een enquête afgenomen bij 
PAPleden (over PAPleden).

Allereerst zijn onder de PAPpers een aantal mazelaars, namelijk: Joris Harteveld, Myrthe 
Overbeek en Sanne Dirkse. Men zegt namelijk altijd dat de studententijd de mooiste tijd 
van je leven is en jullie zijn de top drie eeuwige student. Wat heerlijk, jullie hoeven deze 
tijd nooit meer te missen! 
Maar geen zorgen voor de rest, want het échte leven begint wanneer je je opgedane 
kennis als pedagoog in de praktijk moet toepassen. Hoor je de werkgroepdocent nog 
achterin je hoofd met tips over hoe je een kind groenten laat eten?  Mariëtte Joppe, Elske 
Wendt, Hanneke Vingerling en Marly Pijpers, maak jullie borst naar nat, want jullie zijn 
de pappers die de meeste kinderen zullen baren. De eerste romances ontstaan vaak op 
feestjes, daarom hebben wij ook gevraagd wie er op PAPfeestjes het meeste regelt. 
De top 6 regelaars van PAP zijn:
1. Myrthe Overbeek 
2. Hanneke Vingerling & Roy Nijkamp (leuk setje?) 
3. Karlijn Wilckens
4. Roos van de Briel
5. Ruud Vaanholt

Zoals iedereen ook weet: studeren doe je niet 
voor niets, maar ga je ook echt wat doen 
met de keuze die je op je 18de gemaakt heb? 
Lieve Laura, je mede pappers denken dat je 
beter een callgirl kunt worden. Misschien is 
werken bij de Kindertelefoon wel iets voor 
je? Chiel Brouwer gaan we zien op Disco-
very Channel als presentator van ‘Dual Sur-
vive’. En Olivier van der Ende, misschien is 

Het grote
PAPONDERZOEK

Zoals iedereen ook weet: studeren doe je niet 
voor niets, maar ga je ook echt wat doen 
met de keuze die je op je 18de gemaakt heb? 
Lieve Laura, je mede pappers denken dat je 
beter een callgirl kunt worden. Misschien is 
werken bij de Kindertelefoon wel iets voor 
je? Chiel Brouwer gaan we zien op Disco-
very Channel als presentator van ‘Dual Sur-
vive’. En Olivier van der Ende, misschien is 

door: Eline Piët
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een carrière switch nog mogelijk, veel PAPpers denken dat ook jij niets met pedagogiek 
gaat doen. 
Maar laat jullie geniale kopjes niet hangen en laat zien dat de respondenten het mis heb-
ben! Pedagogiek is een fantastisch leuke en mooie studie, er bestaat geen leuker vakge-
bied. 

PAP is zonder twijfel de mooiste studievereniging die de Uithof rijk is. Afgelopen jaar 
hebben we een grotere en gezelligere PAPkamer gekregen, maar sommige van jullie 
lijken deze nog niet zo goed te kunnen vinden. Voor iedereen die echt onder een steen 
heeft gelegen, nog een keer de locatie: Het Langeveldgebouw, kamer F1.08!! De volgende 
mensen mogen zich nog vaker op de PAPkamer laten zien, jullie worden gemist:
Antien
Carmen
Cecile Jeurissen
Donna
Esmee
Gijs
Hanneke
Iliane
Isabel Koolen
Joris harteveld
Josse de Haan
Karel Tjoelker
Karen
Laura Klunder
Maarten
Marieke
Meneer Teddybeer
Milou van Kats
Önder Duran
Piet
Prashanti Abrol
Sanne Dirkse
Sinterklaas
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Als ik PAP zeg, zeg jij natuurlijk gelijk ‘tosti’sssssssss’!!!!! 
Het fi jne aan deze versnapering is dat je ze op elk gewenst 
moment op de dag kan nuttigen en in iedere gemoedstoe-
stand. Mocht je je mede PAPper willen verleiden met een 
tosti of gewoon aardig je vrienden door de studiedip wil-
len helpen? Hier de favoriete tosti-variaties van PAPpers: 

- Kaas met Italiaanse kruiden, vraag dan wel even na of dit de Nederlandse Goudakaas  
   mag zijn of dat de voorkeur toch gegeven wordt aan de Italiaanse mozzarella.
- De traditionele Ham&Kaas tosti is ook erg populair. Er zijn ook 
sommige die de ham graag vervangen door een overheerlijk plakje 
salami. 
- Brie met honing, maar wel graag zonder zout!!!!!
- Een tosti van grootmoeder: appeltaart tosti 

Altijd mezelf
Behulpzaam

De rust komen verstoren 
op momenten dat er nie-
mand op de papkamer is

Geduldig

De banken op de PAPka-mer voor mezelf hebben

Ent
hou

sias
t!

Doorzetter

Grappig

Gezellig gek (3x)

Eerlijk

Flirtbeest (2x)

Spontaan

Veel empathie

IJverig
Veelzijdig

Nauwkeurig

Vrolijk (3x)

PAPleden zijn bescheiden mensen, dat blijkt maar weer uit de 
volgende antwoorden op de vraag ‘wat is je beste eigenschap’? 
Uitdaging: Welke eigenschap hoort bij wie?

Ik heb superveel goede eigenschappen, 

maar denk dat bescheidenheid toch wel 

mijn beste is

PAPopolitan LAATSTE VERSIE PUCK.indd   108 28-5-2015   13:47:19



PAPOPOLITAN  109

PAPOPOLITAN

Tijdens het laatste onderdeel van de enquête werd de deelnemers gevraagd om te kiezen 
uit 2 opties. Zo kwamen we erachter dat de romantiek bij PAPpers ver te zoeken is, een 
overtuigende meerderheid kijkt namelijk liever een Harry Potter dan Alles is Liefde. Dat 
de romantiek in filmkeus niet terug te zien is, blijkt ook in het echte leven. De meerder-
heid van de PAPpers heeft namelijk geen relatie. Verder zijn PAPpers meer avondmen-
sen en snoozen ze dan ook liever dan gelijk op te staan. Als laatste preferen PAPpers, 
wellicht doordat het overgrote deel vrouw is, een wijntje boven een biertje. 

De uitkomsten:

Harry potter 
66,7%

Geen relatie
58,3%

Avondmens
58,3%

Snoozen
62,5%

Wijn
62,5%

v.s.

v.s.

v.s.

v.s.

v.s.

Alles is Liefde
33,3%

Wel een relatie
41,7%

Ochtendmens
41,7%

Gelijk opstaan
37,5%

Bier
37,5%

V.S.

V.S.
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Op de stamkroegavond in maart konden PAPpers hun meest brandende vragen onder het 
genot van een (hoe kan het ook anders?) cosmopolitan achter laten voor Ome Hennek. Op 5 
van deze vragen geeft zij jullie in deze PAPopolitan advies:

Ome Hennek...

Lief verward meisje, 
Het klopt wat je vriendinnen zeggen en het gaat 
zelfs nog verder. Eigenlijk is het wel de bedoe-
ling dat je trouwt met wie je zoent, dus je moet 
even uitzoeken of het wettelijke toegestaan is 
om met twee jongens op hetzelfde moment te 
trouwen. Ik wil ik in ieder geval best je wedding-
planner zijn!
Succes met alles!
Liefs, Ome Hennek

Lief geschreven onder invloed@stadsge
noot#yolo#sarcasmonly#don’tcare#fees
tcie,
Dit is inderdaad een ingewikkeld di-
lemma, maar daar heb ik ooit een goede 
oplossing op gevonden! Het beste wat je 
in zo’n situatie kunt doen zijn twee din-
gen: of je gooit het biertje in het gezicht 
van de eerste en de beste irritante jongen 
die je ziet. Of (en dat lijkt mij een betere 
oplossing omdat je dan geen bier ver-
spilt) je adt hem!
Lijkt me prima bij je zinsnede passen!
Liefs, Ome Hennek

door: Hanneke Vingerling
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Lieve vraag zonder naam, 
Zelf heb ik ‘de kloten’ nog nooit gevonden (ik kan het me in ieder 
geval niet herinneren), maar ik weet van medestudenten dat hij 
niet echt plaatsgebonden is. Je kunt ‘de kloten’ ook prima in jezelf 
vinden, maar daar is wel wat toverdrank voor nodig. Wil je ‘de 
kloten’ liever in andere mensen vinden, ga dan op een willekeuri-
ge dag om 4.00 uur naar een snackbar in het centrum van de stad!
Liefs, Ome Hennek 

Lief verliefd kreeftje, 
Ik haat pony’s.
Liefs, Ome Hennek

Lief Anoniempje, 
Dit is voor veel mensen een herkenbaar 
probleem (lijkt me), de beste oplos-
sing in deze situatie is veel cadeaus, 
zelfgemaakte cd’s, bloemen en taarten 
doneren, wellicht komt de liefde dan 
nog eens van twee kanten!
Liefs, Ome Hennek

weet raad!
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Ome Hennek...

Lieve Radlerlover, 
Aha, we hebben hier te maken met het welbekende 
(en tevens in de DSM beschreven) ik-wil-dronken-
worden-maar-lust-geen-alcohol-syndroom. Daar heb 
ik wel een therapie voor, genaamd de wwa-therapie 
(Wodka Werkt Altijd therapie) of de TALR-therapie 
(Tequila Als Laatste Redmiddel therapie). Dit kan al-
lebei prima gemixt worden met radler! 

Liefs, Ome Hennek

Lieve brildrager, 
Dit klopt, je kan niet zwanger worden als je geen bril draagt tijdens de seks, terwijl 
je doorgaans wel een bril draagt. De bril is dan ook al jaren een onderschat anticon-
ceptiemiddel. Maar let op, als je in het normale leven geen bril draagt, dan kan je wel 
zwanger worden als je geen bril draagt tijdens de seks. Bij lenzen is het ook weer een 
heel ander verhaal, dan is de kans groot dat je een tweeling krijgt (het zijn immers 
ook twee lenzen). Voor de zonnebril geldt, hoe groter de bril, hoe minder je ziet. Dit 
zegt overigens weer niets over de kans om zwanger te worden. 
Ik hoop dat je vraag zo een beetje beantwoord is!
Liefs, Ome Hennek

weet raad!
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wordt het jaar van de liefde 
voor jou, wanneer je open 
kaart speelt. Geen spelletjes, 
geen gemanipuleer. En wil 
je echt zeker weten dat jouw 
date niet flopt, plan een date 
op 1 juli, succes gegaran-
deerd. Daarnaast is het ook 
leuk om te weten dat je een 
onweerstaanbare sexy vibe 
uitstraalt op 6 augustus, 
doe ermee wat je ermee wilt 
doen. 

Vrije tijd: Doordat jij je 
volwassener voelt, stop je 
de vrije tijd die je hebt in de 
diepere onderwerpen. De 
ruzie tussen Pluto en Ura-
nus heeft vreemd genoeg 
positieve gevolgen voor 
jou. Anderen zullen zich 
moeilijk staande weten te 
houden, maar jij verdiept je 
in de psychologie van het 
bestaan. Draai niet teveel 
door, diepe filosofische 
gesprekken kunnen ook een 
dagje wachten.

Waterman
21 januari t/m 18 februari

Als Waterman heb jij iets 
te vieren. Eindelijk ben je 
volwassen geworden en heb 
je de zware levenslessen van 
de afgelopen jaren achter 
de rug. Komend schooljaar 
kun je gaan profiteren van 
al het zware werk wat je 
hebt geleverd in het bestu-
deren van wetenschappelij-
ke stof. De planeet Mercu-
rius zit in jouw sterrenbeeld 
en dat maakt je nostalgisch. 
Maar Mercurius helpt je om 
de losse eindjes aan elkaar 
te knopen, zodat je dit jaar 
weer op volle kracht voor-
uit kunt. Je kunt dit jaar 
veel voor elkaar krijgen als 
je alles in een laag tempo 
aanpakt. 2015 is het jaar 

om doelen te bereiken en 
dromen waar te maken.
 
School/werk: Je hebt de 
afgelopen jaren veel werk 
geleverd, zoveel meer dan 
je ooit voor mogelijk hield. 
Dit jaar mag je rekenen op 
status, erkenning en succes 
op het gebied van je studie. 
Je zult dit jaar grote spron-
gen voorwaarts maken en 
je krijgt volop de tijd om je 
dromen waar te maken. De 
sleutelwoorden dit jaar zijn 
timing en geduld. Je krijgt 
als klap op de vuurpijl ook 
nog veel hulp van anderen 
wat allemaal leidt tot een 
groot succes in je studen-
tenleven. 

Liefde: Jupiter is de geluks-
planeet en juist deze planeet 
brengt de eerste acht maan-
den van het jaar door in 
de relatiezone van je horo-
scoop. Doe het rustig aan 
in de liefde: easy and steady 
werkt het best. Dit jaar 

HOROSCOOP
2015-2016
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hoogtepunt, precies zoals jij 
dit het liefste hebt. 

Vrije tijd: In je vrije tijd ga 
je het liefst iets doen waar-
mee je je hoofd helemaal 
leeg kunt maken. Dit is een 
verstandig idee, want dan 
kun je er daarna weer volop 
tegenaan. Wellicht kun je dit 
jaar een nieuwe sport pro-
beren waarmee je alles van 
je af kunt zetten. Extreem 
strijken bijvoorbeeld? 

Reizen: De nieuwe hobby 
waarmee je hebt kennisge-
maakt leidt je naar verschil-
lende plekken in de wereld 
(misschien wel naar het we-
reldkampioenschap extreem 
strijken?). Je geniet er met 
volle teugen van 
om even weg te zijn uit de 
omgeving waar je je altijd in 
bevindt en even totaal met 
iets anders bezig te zijn.  

Reizen: Op het gebied van 
reizen is dit helemaal jouw 
jaar. De Noordelijke Maans-
knoop zorgt voor kansen 
om te reizen, nieuwe plaat-
sen om te zien en bijzondere 
mensen om te ontmoeten. 
Niets staat je in de weg om 
de wereld te veroveren. Volg 
dit advies op en ga de wijde 
wereld in. Wat houdt je te-
gen? Helemaal niets toch?!

Vissen
19 februari t/m 20 maart

Komend jaar komt jouw 
wereld in een stroomver-
snelling en zullen er een 
aantal grote veranderingen 
plaatsvinden. Omdat jij 
nogal een dromer kunt zijn, 
ben je af en toe geneigd je 
kop in het zand te steken en 

net te doen of er geen be-
langrijke keuze momenten 
op je pad staan. Het is echter 
wel belangrijk om op deze 
momenten even bij de les 
te blijven, zodat je bewuste 
keuzes kunt maken.

School/werk: Ook op dit 
vlak zullen er grote verande-
ringen op je wachten. Deze 
veranderingen zullen, als 
het je lukt bewuste keuzes 
te maken, voor jou vooral 
positief uitpakken. Uiteinde-
lijk zal het een jaar worden 
waarin je meer voor elkaar 
kunt krijgen dan ooit, dus ga 
ervoor!

Liefde: Dit jaar zal lief-
desplaneet Venus in je 
relatiezone komen te staan, 
waardoor het komend jaar 
op het gebied van de liefde 
voorspoedig zal verlopen. 
Jij zult precies de mensen 
aantrekken die goed bij jou 
passen, waardoor de roman-
tiek zal opbloeien tot een 

PAPopolitan LAATSTE VERSIE PUCK.indd   115 28-5-2015   13:47:30



PAPOPOLITAN

PAPOPOLITAN  116

gewend te krijgen wat je 
wil. Settelen is niet helemaal 
jouw ding, maar je ontmoet 
echter een vlam die lasti-
ger te vangen zal zijn. Deze 
liefde verveelt jou niet en je 
neemt dan ook geen genoe-
gen met een ‘nee’. 

Vrije tijd: Dit is hét jaar 
voor jou om echt door te 
zetten in de sport. Hierbij 
is de beweging het belang-
rijkst, niet de soort sport. 
Als je een dag niet beweegt, 
zal dit niet bevorderlijk zijn 
voor je humeur. Hiernaast is 
het belangrijk dat je een kal-
merende hobby vindt, stress 
brengt bij jou veel lichame-
lijke problemen. 

Reizen: Het is een goed idee 
om dit jaar af en toe tot rust 
te komen. Trek dan ook niet 
naar drukke steden, maar 
bezoek eens het platteland. 
Een geschikte activiteit op 
zo’n vakantie is bijvoorbeeld 
een trektocht te paard.

Ram
21 maart t/m 20 april

Het jaar 2015 brengt voor 
jou verantwoordelijkheden 
mee, Ram. Deze verant-
woordelijkheden zullen op 
allerlei vlakken naar voren 
komen, bijvoorbeeld op je 
werk, maar ook thuis en 
binnen je vriendengroep. 
Deze verantwoordelijkhe-
den brengen brengen een 
hoop extra druk met zich 
mee, dus probeer af en toe 
ook je rust te pakken tus-
sendoor, om te voorkomen 
dat je te gestresst wordt. 
Dit jaar zal je merken dat 
je niet overal tegelijk kan 
zijn, al wil je dit wel. Hier-
door is het belangrijk om 
keuzes te maken. Wil je 
aan de top staan, of begin 

je aan iets nieuws? Bij deze 
keuzes moet je goed de tijd 
nemen overwogen keuzes te 
maken, om te voorkomen 
dat je keuzes maakt waar je 
later spijt van hebt. Het is 
belangrijk goed te luisteren 
naar je innerlijke drive. Een 
weegschaal kan jou hel-
pen om de balans tussen je 
energie en je belangen op 
een rijtje te krijgen, dit zal 
je helpen bij het maken van 
een keuze. 

School/werk: Op dit gebied 
gaat het je nog steeds goed 
af. Je bent ambitieus. Als je 
dit doorzet, staat er mis-
schien wel een grote kans 
op je te wachten. Het is wel 
belangrijk dat je niet uit de 
bocht vliegt hierbij. Hou je 
jezelf onder bedwang, dan 
zal het jaar op dit gebied 
moeiteloos verlopen.

Liefde: In de liefde zal het 
dit jaar minder moeiteloos 
verlopen, helaas. Je bent 

HOROSCOOP
2015-2016
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Doe je best voor de knappe, 
creatieve types en dan zal 
je slagen in het vinden van 
echte liefde.

Vrije tijd: Creativiteit is dit 
jaar belangrijk. Zelfexpres-
sie is een uiting van je ge-
voelens, als dit niet gebeurt 
zal je humeur er niet beter 
op worden. Deze creativiteit 
kan zich uiten op het gebied 
van zang, maar ook op 
het gebied van koken. Een 
uitgebreide maaltijd kan 
wonderen verrichten voor 
een slechte dag. 

Reizen:  Een luxe vakantie 
is helemaal geschikt voor 
jou dit jaar. Je waardeert de 
mooie dingen om je heen, 
dus er is geen bepaald ge-
bied wat past bij jou ideale 
vakantie. Alles is geschikt.

Stier
21 april t/m 21 mei 

Het komende jaar zal jouw 
hemellichaam Venus ervoor 
zorgen dat je de tijd neemt 
om te genieten. Je leert 
dingen beter te relativeren 
en neemt vaker de tijd voor 
dingen die je echt belang-
rijk vindt. Omdat je erg 
zintuiglijk ingesteld bent 
is vertier in iedere hoek te 
vinden. Dwing jezelf om 
een kijkje te nemen buiten 
je comfortzone, hierdoor 
ontdek je nieuwe uitlaat-
kleppen. Pas wel op dat je 
niet teveel gaat voor het 
grote genot en andere din-
gen laat varen. Het is goed 
om te kiezen voor dingen 
waar je gelukkig van wordt, 
maar probeer ook andere 

belangrijke dingen niet over 
het hoofd te zien. Soms zijn 
dingen namelijk minder 
leuk, maar moeten ze wel 
gedaan worden.

School/werk: Dit jaar zal 
je je koppigheid af en toe 
moeten opgeven, Stier. Je 
standvastigheid zal er op je 
school of werk voor zorgen 
dat je alternatieve ideeën 
niet in overweging neemt, 
waardoor een samenwer-
king zal botsen. Hierdoor 
zijn goede resultaten ver te 
zoeken. Als je echter luis-
tert naar anderen, zijn hier 
positieve uitkomsten aan 
verbonden.

Liefde: Stap ook in de liefde 
dit jaar eens uit je comfort-
zone. Vermijd de personen 
waar je normaal op valt, je 
hebt iemand nodig die je 
stimuleert en risico’s durft 
te nemen. Een stabiele 
liefde zal je geen goed doen, 
dan blijf je in een sleur. 
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Tweelingen
22 mei t/m 21 juni 

In 2015 heeft de planeet Sa-
turnus de relatiezone van je 
horoscoop bereikt, wat be-
tekent dat komend jaar een 
pittig jaar voor je zal wor-
den. De lastige momenten 
komend jaar zullen vooral 
hun oorsprong vinden in 
veranderende relaties met 
mensen uit je omgeving. Er 
zullen mensen zijn die je 
teleur zullen stellen, maar 
je zult er wel achter komen 
wat de mensen zijn op wie 
je echt kunt rekenen. En 
niet getreurd, ondanks dat 
je tegen een aantal tegen-
slagen zult aanlopen, zal je 
uiteindelijk met een goed 
gevoel op dit schooljaar 

terug kunnen kijken. De 
tegenslagen zullen je sterker 
maken dan ooit tevoren!

School/werk: Ook op dit 
gebied zal je het niet mak-
kelijk hebben dit jaar. Ge-
lukkig lukt het je de moed 
niet op te geven en juist op 
dat moment zal je mensen 
tegenkomen die je verder 
kunnen helpen op je werk 
of op school. Probeer je, 
wanneer je in een dip zit, te 
focussen op de dingen die 
wel goed gaan. Want ookal 
is het soms lastig de posi-
tieve dingen eruit te pikken, 
deze zullen er ook echt zijn. 

Liefde: Wanneer jij even 
een dipje hebt ga je opzoek 
naar afleiding. Dit doe jij 
vooral door er op los te flir-
ten. Pas op dat je hier niet 
teveel in doorslaat, wanneer 
je meerdere jongens aan het 
lijntje houd zal dit je niet in 
dank worden afgenomen. 

HOROSCOOP
2015-2016

Vrije tijd: Je zult dit jaar 
veel verschillende, tijdelijke 
hobby’s hebben waar je snel 
weer op bent uitgekeken. 
Je bent heel druk bezig met 
van alles en nog wat, maar 
probeer de dingen waar je 
aan begint wel af te maken. 
Misschien is het een goed 
idee om op zoek te gaan 
naar een hobby waar je 
van tot rust komt, zoals het 
worden van bromvliegenbe-
middelaar (het praten tegen 
bromvliegen met als doel te 
zorgen dat ze minder geluid 
gaan maken).

Reizen: Het is een goed idee 
er komend jaar af en toe 
even tussenuit te knijpen 
en de natuur in te trekken 
om tot rust te komen. Dit 
kan bijvoorbeeld in het 
park Place Sainte-Catherine 
in Parijs (zoek maar op in 
google maps als je dit heer-
lijke rustpunt niet kent). 
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Kreeft
22 juni t/m 23 juli

Koment jaar wordt een jaar 
met veel uitdagingen voor 
je. Wat je wellicht tegen gaat 
werken, is dat je alles tot 
het laatste moment uitstelt. 
Hierdoor komen dingen 
niet af en kan je mensen 
tegen je in het harnas jagen.  
Neptunus staat voor fantasie 
en creativiteit. Doe hier je 
voordeel mee, denk eens 
verder dan je normaal ge-
sproken zou doen. Hierdoor 
zal je nieuwe mensen leren 
kennen en nieuwe vaardig-
heden ontwikkelen!

School/Werk: Jij als kreeft 
zal dit jaar extra aan de bak 
moeten. Het zal je niet al-
lemaal aan komen waaien, 

HOROSCOOP
2015-2016

kansen moet je zelf creëren. 
Soms kost een investering 
veel moeite en tijd, denk 
aan de lange termijn. Op 
den duur werpen de vruch-
ten zich af.

Liefde: Vriendschappen en 
relaties trekken aan, in de 
tweede helft van het jaar 
heb je hier veel meer tijd 
voor. Kijk eens om je heen 
of anderen een handje extra 
kunnen gebruiken, deze 
inzet wordt snel beloond. 

Vrije tijd: Kijk eens in en 
rond het huis wat voor leu-
ke dingen je daar allemaal 
kan doen. Als kreeft hoef je 
niet altijd ver weg, blijf deze 
maand dicht bij jezelf. 

Reizen: De enige grenzen 
die zich in je leven bevin-
den leg je jezelf op. Kijk wat 
verder dan je eerste gevoel 
je ingeeft. Verleg je grenzen 
en ontdek jezelf. Aziatische 
landen zullen je goed doen.

Leeuw
24 juli t/m 23 augustus

In 2015 zal de stand van 
Saturnus optimaal zijn. Je 
gevoel voor verantwoor-
delijkheid en je geweten 
worden versterkt. Hierdoor 
zal het een spannend jaar 
voor je worden en zul je af 
en toe dit jaar tegen jezelf 
gaan aanlopen. Probeer 
het echter niet te negatief 
te zien, het zal je leven een 
stuk interresanter maken 
en deze oppepper kon je 
wel gebruiken! Zorg wel dat 
je niet te hogen eisen stelt 
aan anderen. Als je dingen 
van anderen verwacht die 
ze niet waar kunnen ma-
ken zal je keer op keer voor 
teleurstellingen komen te 
staan. Bovendien zal dit 
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Maagd
24 augustus t/m 23 septem-
ber

Aankomend jaar wordt voor 
jou een maagdelijke hemel. 
Je hebt eindelijk het gevoel 
dat je alles onder con-
trole hebt, wat voor jou van 
groot belang is. Je agenda 
is streep- en krasvrij, en je 
hebt genoeg tijd om alle 
zaken goed na te lopen. 
Heerlijk! Mercurius straalt 
speciaal voor jou! Je hebt 
het gevoel dat niks het meer 
door de war kan gooien. 
Er zal echter in het koude 
seizoen even een warrige 
periode ontstaan. Ineens 
liggen alle puzzelstukjes 
niet meer op zijn plaats en 
je zult streng voor jezelf 
moeten zijn om dit weer in 

mensen afschrikken en 
kunnen zelfs vriendschap-
pen hieronder gaan lijden. 
Het is daarom crusiaal de 
mensen om wie je veel geeft 
niet te vergeten. Probeer 
tegelijkertijd ook jezelf niet 
uit het oog te verliezen, 
want wanneer het niet goed 
gaat met jou, kun je ook 
niet goed zijn voor de men-
sen om je heen.

School/werk: Op het ge-
bied van studie en werk heb 
je niets te klagen. Je kwali-
teiten voor leiderschap wor-
den door velen opgemerkt. 
Echter ook jij hebt maar 24 
uur in een dag. Neem niet 
te veel hooi op je vork. 

Liefde: Je hebt tijd voor je-
zelf nodig, maar tegelijker-
tijd houd je goede vrienden 
dicht bij je. Vertel ze waar 
je mee zit en doe voor de 
ontspanning veel leuke 
dingen met ze. Los dat ene 
misverstandje op, dit kost je 

alleen maar energie. 
Als je een relatie hebt, blijf 
praten en vertellen hoe leuk 
je diegene vindt. Doe iets 
speciaals. Heb je nog geen 
relatie, houdt je ogen, oren 
en hart open. Misschien 
komt cupido wel voorbij…

Vrije tijd: Vul je dagen 
met activiteiten die jij leuk 
vindt: heerlijk naar het 
strand, genieten van het ter-
ras. Jij komt je vrijetijd wel 
door. Geniet er met volle 
teugen van, het is zo weer 
voorbij. 

Reizen: Je houdt er van om 
dingen te ondernemen, stil 
zitten is niets voor jou. 
Houd je niet tegen door 
wat andere zeggen, zoek 
reispartners op met de-
zelfde drive. En anders toch 
alleen? Dan leer je jezelf 
ook weer eens kennen. 

HOROSCOOP
2015-2016
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orde te krijgen. Er zijn veel 
prikkels waar je gevoelig 
voor bent. Je zult je moeten 
leren afsluiten, wat nogal 
een opgave is. Jij als Maagd 
bent namelijk erg gevoelig, 
perfectionistisch en kri-
tisch, vooral naar jezelf.
Het leren afsluiten en losla-
ten zal dan ook de grootste 
taak voor jou zijn, hier ben 
je tot in het voorjaar wel 
zoet mee. Gelukkig staat 
tegen die tijd de aarde weer 
vas onder je voeten en kan 
je weer scherp zijn. Er zul-
len een paar significante 
Vissen in je leven zijn die je 
door deze periode slepen, 
koester deze goed! Je gaat 
ze dankbaar zijn. 

School/werk: Zakelijk ben 
je druk in de weer, je hebt 
wat lastige shiften waardoor 
het passen en meten wordt 
in je planning. Dit vraagt 
algeheel veel van je. Je 
peers stellen je op de proef 
waarbij je even moet leren 

tot 10 te tellen en los te 
laten. Er komt een moment 
in jouw jaar waarin je het 
even helemaal verliest. Het 
gaat een paar weken kosten 
om er bovenop te komen. 
Volgens Mercurius is dit 
een plotseling verlies of een 
plotselinge bijkomstigheid. 
De sterren zeggen dat dit 
probleem met dieren te ma-
ken gaat hebben, hoe deze 
in combinatie met school/
werk te maken gaan hebben 
houden de sterren nog even 
geheim…

Liefde: Oh oh lieve Maagd, 
dit jaar is niet jouw jaar 
in de liefde! Sterker nog, 
het is een algeheel drama! 
Rampdate na rampdate 
volgen elkaar op en je hart 
wordt zelfs meerdere malen 
gebroken! De eerste keer 
denk je dat je het nog wel 
overleeft, maar de tweede 
en derde keer heb je het 
gevoel dat de wereld in-
stort! Er zullen weken en 

misschien zelfs maanden in 
jouw jaar zijn dat je alleen 
maar kan huilen, huilen en 
huilen. Liters ijs, chocolade 
en zoetigheden vliegen er 
doorheen en zelfs de caissi-
ères van jouw lokale Albert 
Heijn zullen smoezen over 
jouw boodschap-gewoon-
tes. Volgens Mercurius is 
er één lichtpuntje aan de 
hemel, al deze vreetpartijen 
zullen weinig invloed op je 
gewicht hebben! Hoezee!

Vrije tijd: Er zal dit jaar een 
mysterieuze hobby in 
je leven opbloeien. Hierbij 
zal je je volledig kunnen 
ontspannen en van kunnen 
genieten! De sterren staan 
gunstig, al is je omgeving 
het hier niet mee eens. Met 
deze nieuwe hobby zal je 
veel scheve blikken krij-
gen en niet iedereen zal je 
steunen, maar jij vindt het 
heerlijk!

Reizen: Op het gebied van 
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reizen ben je kalm, het is 
rustig en je hebt je tripjes 
goed op orde. Volgens de 
sterren staat er één veras-
sing op de planning, nu 
maar hopen dat het van een 
van die nieuwe liefdevolle 
minnaars is.

Weegschaal
24 september t/m 23 oktober

Harmonie is het woord voor 
jouw jaar. Venus staat aan je 
zijde en zal je steunen in de 
strijd om balans en recht-
vaardigheid. Echter staat 
Venus niet optimaal waar-
door je nogal wat schom-
melingen in je zoektocht 
naar balans zal ondergaan. 
Als je een paar keer flink 
op je plaat gaan hoef je je 
dan ook niet te verbazen. 

Opkrabbelen zal je dan ook 
goed leren in jouw jaar. Op 
een gegeven moment komt 
jouw moment, waarin alles 
weer op zijn plaats valt. Ge-
lukkig heb je een paar sterke 
Rammen en Vissen om je 
heen die je op wonderbaar-
lijke wijze zullen steunen. Je 
zal ze dan ook erg dankbaar 
zijn. 
Ook staat het touw centraal 
dit jaar. Dit touw waar al 
knopen in zitten, maar ook 
nieuwe knopen in komen. 
Jouw taak dit jaar: het door-
hakken van deze knopen. 
Het zal lastig zijn, om ieder-
een het naar zijn/haar zin 
te krijgen. Maar zoals altijd 
breng je je leven weer mooi 
in evenwicht. Je hobbelt 
vrolijk door het leven en 
brengt een vrolijke noot aan 
veel gezelschappen. 

School/werk: Dit is jouw 
jaar voor het studeren, je 
vindt een perfecte balans 
tussen leren en leven en 

kunt vaak met een tevreden 
gevoel (op tijd!) je nest in 
kruipen. Dit geeft je veel 
energie voor de dagen erna 
en je teert hier goed op. 
Keep up the good spirit! Je 
zult dit namelijk niet alleen 
terugvinden in de resul-
taten, maar ook in andere 
factoren zoals je bijbaan.

Liefde: Dit jaar is Cupido 
nog niet van de partij. Al-
hoewel je open staat voor 
je grote liefde en de man 
van je dromen, zal Cupido 
zijn pijlen nog niet afvuren. 
Al denk jij op een gegeven 
moment dat het misschien 
raak is, de kans dat Cupido 
raak schiet verwachten de 
sterren niet. Maar houd 
moed, jouw dekseltje loopt 
echt ergens rond.

Vrije tijd: Jouw huis kan 
wel een opknapbeurt ge-
bruiken en niet zomaar één. 
Al gauw krijg je de kriebels 
en begin je het ene project 

HOROSCOOP
2015-2016
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na het andere. Dit vergt 
veel van je geduld, maar het 
eindresultaat zal lonen.

Reizen: Je gaat dit jaar 
een hele fijne reis meema-
ken waarin je helemaal in 
balans bent. Je hebt fijne 
mensen om je heen en kan 
100% genieten. Enjoy!

Schorpioen
24 oktober t/m 22 november

Eindelijk, het nieuw school-
jaar. Bijna ben je daar weer. 
Een jaar om met open 
armen te verwelkomen. 
De afgelopen tijd leek een 
donkere tunnel waar nooit 
een einde aan zou komen. 
Maar goed nieuws: het 
astrologisch zwaargewicht 
Saturnus staat niet langer 

in je sterrenbeeld  en dit zal 
zorgen voor meer geluk! 
Alleen juni tot september 
zal hierop een uitzondering 
zijn, dan komt Saturnus 
weer even om de hoek 
kijken. Gelukkig is het dan 
zomer en haal jij je geluk uit 
het zomerse weer! De pro-
blemen die je de afgelopen 
tijd heb gehad, de verliezen 
die je hebt geleden en de 
blokkades waar je tegenaan 
bent gelopen maken plaats 
voor meer optimisme en 
zelfverzekerdheid. Angsten 
en onzekerheden kunnen 
overboord! 

School/werk: 2015 wordt 
voor jou echt een fantas-
tisch carrièrejaar. De ge-
luksplaneet Jupiter staat 
tot augustus in het deel 
van je horoscoop dat over 
toekomst en ambities gaat! 
Jouw charme en charisma 
trekken precies de juiste 
mensen aan.
 

Liefde: Jouw belangrijkste 
hemellichaam maakt dit 
jaar meerdere keren contact 
met Venus, de liefdespla-
neet. Soms heb je de neiging 
om relaties op de proef te 
stellen en teveel van an-
dere te vragen, zoals je vaak 
teveel van jezelf vraagt. In 
2015 zal de liefde het van 
de trots winnen. Wees mild, 
Schorpioen.

Vrije tijd: Je bent vaak 
een beetje lui en hierdoor 
niet snel te motiveren voor 
activiteiten in je vrije tijd. 
Dit jaar zal daar weinig ver-
andering in komen. Maar 
probeer af en toe wat meer 
te ondernemen!

Reizen: De kans is groot dat 
dit het jaar wordt waarin je 
veel van de wereld gaat zien. 
Wanneer de mogelijkheid 
er is, oriënteer je dan goed 
op de mogelijkheden die je 
aangereikt krijgt. 
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zoek naar een partner die je 
kan volgen op je weg naar 
succes. De zomer is hier-
voor een belangrijk mo-
ment, ook wanneer je al een 
langere relatie heb. 
 
Vrije tijd: Je zult snel een 
hobby of activiteit vinden 
die je erg leuk vindt om 
te doen naast je werk en 
studie. Deze hobby zul je 
met veel passie doen en ook 
blijven doen om je zo verder 
te ontwikkelen. Probeer 
je hierdoor niet af te slui-
ten voor mogelijke andere 
dingen die op je pad komen. 
Houd je ogen open en wie 
weet wat er bij je past.

Reizen: Dit jaar zal voor 
jou in het teken staan van 
studeren en carrière maken, 
wanneer je hiervoor een reis 
zal maken komt dat goed 
uit. Voor de rest heb je wei-
nig tijd en energie over om 
veel te gaan reizen.
 

HOROSCOOP
2015-2016

School/werk: Wanneer je 
gelooft in jezelf groot ge-
noeg is, kun je grote dingen 
voor elkaar krijgen dit jaar. 
Met Saturnus in je ster-
renbeeld zal je presteren op 
de top van je kunnen. Het 
enige waar je tegenaan blijft 
lopen is het op orde houden 
van je financiën. Hier heb jij 
altijd al moeite mee gehad, 
maar gelukkig is daar Pluto, 
die je helpt om alles op orde 
te brengen. Al sinds 2008 
krijg je deze hulp, het is al-
leen de vraag hoelang hij je 
nog bij blijft staan. Hopelijk 
heb je het inmiddels dus 
zelf ook een beetje onder de 
knie, misschien iets om ko-
mend jaar wat extra energie 
in te steken?

Liefde: Vanaf maart staan 
Mars en Venus in je ster-
renbeeld, vuurwerk om de 
lente mee in te luiden dus! 
In 2015 geen spelletjes meer 
voor jou, geen half werk en 
geen getwijfel. Je bent op 

Boogschutter
23 november t/m 22 decem-
ber

Boogschutter, de optimist 
onder de sterrenbeelden, 
dat ben jij. Positiviteit 
neemt een belangrijke 
plaats in in jouw leven en 
ook andere mensen neem je 
hier in mee. Je enthousiast-
me kan je heel ver brengen 
komend jaar, maar probeer 
jezelf niet in te veel dingen 
te storten. Jouw leven is een 
filosofische reis vol avontu-
ren, feestjes en trips. Jij bent 
een meester in het verbre-
den van je horizon. Weinig 
mensen weten zoveel van 
zoveel af als jij. Door jouw 
ruimdenkendheid, weet je 
overal een positieve draai 
aan te geven.
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Steenbok
23 december t/m 20 januari 

De afgelopen jaren heb je 
geleerd je diepste angsten 
onder ogen te komen en 
los te laten wat niet meer 
bij je past. Daarom is 2015 
voor jou het jaar van de rust 
en ontspanning. Saturnus 
zal aankomende jaren in 
het deel van je horoscoop 
doorbrengen dat over slaap 
en dromen gaat. Goede 
smoezen die je dan ook 
kan gebruiken wanneer je 
te laat in het college aan-
komt kunnen zijn: ‘Sorry, 
Saturnus stond in mijn 
sterrenbeeld en daardoor 
heb ik toch echt de wekker 
niet gehoord vanwege mijn 
diepe dromen die ik van-
nacht had’ of ‘sorry, volgens 

Saturnus moest ik genoeg 
tijd vrij maken om uit te 
rusten en bij te komen’. 

School/werk: Op het gebied 
van school ben jij altijd al 
gedreven en ambitieus ge-
weest maar in 2015 doen de 
sterren daar nog een schepje 
bovenop. De maan zal een 
grote rol spelen in jouw 
carrière. Je mag rekenen op 
geweldige kansen en moge-
lijkheden. Houd alles goed 
in de gaten, want misschien 
ligt jouw droomstage/baan 
wel voor jouw neus.
  
Liefde: Het jaar is roman-
tisch van start gegaan met 
een volle maan in de rela-
tiezone van je horoscoop. 
Dit jaar zullen relaties een 
erg belangrijke rol spelen. 
Je hebt door dat het steeds 
belangrijker wordt vrije tijd 
te maken voor mensen van 
wie je houdt. Je valt niet 
voor de eerste en de beste, 
maar je wacht geduldig op 

HOROSCOOP
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de ware. De ware is voor 
jou iemand met ouder-
wetse manieren, iemand die 
waarde hecht aan tradities, 
iemand die hardwerkend 
en serieus is. Lakse types 
hoeven het bij jou niet te 
proberen. 

Vrije tijd: Dit jaar staat in 
het teken van verbeeldings-
kracht. Je hebt behoefte aan 
rust, stilte en afzondering. 
De beste ideeën zullen ko-
men tijdens het dagdromen, 
daarom besteed jij je vrije 
tijd aan het rustig wegdro-
men op de bank. 

Reizen: Reizen is voor jou 
de ultieme mogelijkheid om 
je helemaal thuis te voelen. 
Het zal een goede manier 
zijn om je theoretische 
kennis die je hebt opgedaan 
toe te passen in de praktijk. 
Geen twijfel, op naar het 
buitenland!
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Smoelenboek
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Naam: 
Alisa Driehuis
Als ik aan PAP denk, denk ik aan:
Gezelligheid
Als ik bekend zou zijn, ben ik:
Jennifer Lawrence

Naam: 
Anika Meijer
Als ik aan PAP denk, denk ik aan:
Héél véél gezelligheid
Als ik bekend zou zijn, ben ik:
Een vrouwelijke versie van Tom Odell zijn. En dan 
met gitaar in plaats van piano.

Naam: 
Anne Fleur van der Ent
Als ik aan PAP denk, denk ik aan:
Theetjes, gezelligheid en SOG
Als ik bekend zou zijn, ben ik:
Ed Sheeran

Naam: 
Anne Stevers
Als ik aan PAP denk, denk ik aan:
Mijn liefste bestuur, feestjes en thee met koekjes 
op de PAPkamer
Als ik bekend zou zijn, ben ik:
Carlien Dirkse van de Heuvel
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Naam: 
Anneloes Dam
Als ik aan PAP denk, denk ik aan:
Spelletjes en gezelligheid
Als ik bekend zou zijn, ben ik:
Geraldine Kemper

Naam: 
Annet Pijper
Als ik aan PAP denk, denk ik aan:
Women united
Als ik bekend zou zijn, ben ik:
Tina Turner

Naam: 
Antien Haagsman
Als ik aan PAP denk, denk ik aan:
Overal altijd gezellig
Als ik bekend zou zijn, ben ik:
Scarlet Johanssen

Naam: 
Bente van der Wiel
Als ik aan PAP denk, denk ik aan:
Feesten met de Feestcie
Als ik bekend zou zijn, ben ik:
Donkey van Shrek
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Naam: 
Berthe Boogaarts
Als ik aan PAP denk, denk ik aan:
Gezelligheid op Texel
Als ik bekend zou zijn, ben ik:
Rijk

Naam: 
Bodine Romijn
Als ik aan PAP denk, denk ik aan:
Petra’s Activiteiten Platform
Als ik bekend zou zijn, ben ik:
Peter Prinzie

Naam: 
Brenda Renes
Als ik aan PAP denk, denk ik aan:
Vriendschap
Als ik bekend zou zijn, ben ik:
Woopy Goldberg

Naam: 
Britt Rustenhoven
Als ik aan PAP denk, denk ik aan:
Gezellige sportieve activiteiten
Als ik bekend zou zijn, ben ik:
Floortje Dessing
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Naam: 
Chiel Brouwer
Als ik aan PAP denk, denk ik aan:
Allemaal fantastische mensen
Als ik bekend zou zijn, ben ik:
Seth Macfarlane

Naam: 
Chris van Vliet
Als ik aan PAP denk, denk ik aan:
Gezellige activiteiten
Als ik bekend zou zijn, ben ik:
Kendall Jenner

Naam: 
Cloé van de Burg
Als ik aan PAP denk, denk ik aan:
De gezellige PAPkamer :)
Als ik bekend zou zijn, ben ik:
Lorde

Naam: 
Elske Wendt
Als ik aan PAP denk, denk ik aan:
Gezelligheid, feesten en vriendschap
Als ik bekend zou zijn, ben ik:
Glennis Grace
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Naam: 
Esmée Rouvoet
Als ik aan PAP denk, denk ik aan:
Gezelligheid en betrokkenheid
Als ik bekend zou zijn, ben ik:
Een mix van Irene Moors, Britt Dekker en Jo Frost 
zijn

Naam: 
Eva Bassa
Als ik aan PAP denk, denk ik aan:
Veel gezelligheid op de PAP-kamer
Als ik bekend zou zijn, ben ik:
Clown Bassie

Naam: 
Eva Bastmeijer
Als ik aan PAP denk, denk ik aan:
Vrolijkheid & gezelligheid
Als ik bekend zou zijn, ben ik:
Allyson Felix

Naam: 
Femke van Lochem
Als ik aan PAP denk, denk ik aan:
Gezelligheid, Krakau en feestjes
Als ik bekend zou zijn, ben ik:
Jo Frost
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Naam: 
Fréderique van der Giesen
Als ik aan PAP denk, denk ik aan:
 PAPkamer, studie en natuurlijk de Promocie
Als ik bekend zou zijn, ben ik:
Anna Bessonova

Naam: 
Hanneke Vingerling
Als ik aan PAP denk, denk ik aan:
Oudste en wijste van het stel
Als ik bekend zou zijn, ben ik:
Kanye West

Naam: 
Hester de Boer
Als ik aan PAP denk, denk ik aan:
Krabjes op texel
Als ik bekend zou zijn, ben ik:
Obama

Naam: 
Hilje de Jong
Als ik aan PAP denk, denk ik aan:
Vriendschappen
Als ik bekend zou zijn, ben ik:
Gerard Joling
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Naam: 
Iliane Andringa
Als ik aan PAP denk, denk ik aan:
Gezelligheid, leuke gesprekken en heel veel lol
Als ik bekend zou zijn, ben ik:
Tjitske Reidinga

Naam: 
Irene Lennaerts
Als ik aan PAP denk, denk ik aan:
Gezelligheid, activiteiten, theeeeeee
Als ik bekend zou zijn, ben ik:
Brad Pitt

Naam: 
Iris Vermeulen
Als ik aan PAP denk, denk ik aan:
Gezelligheid, koekjes en thee
Als ik bekend zou zijn, ben ik:
Hermelien

Naam: 
Isabel Koolen
Als ik aan PAP denk, denk ik aan:
Mijn lieve bestuur
Als ik bekend zou zijn, ben ik:
Janneke (van Jip en Janneke)
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Naam: 
Janel Larooy
Als ik aan PAP denk, denk ik aan:
Heel veel gezelligheid
Als ik bekend zou zijn, ben ik:
Jennifer Lawrence

Naam: 
Joris Harteveld
Als ik aan PAP denk, denk ik aan:
Gezelligheid met medestudenten uit andere jaren
Als ik bekend zou zijn, ben ik:
Heel One Direction

Naam: 
Josse de Haan
Als ik aan PAP denk, denk ik aan:
Afwassen op Texel
Als ik bekend zou zijn, ben ik:
Nemo

Naam: 
Josta Meijers
Als ik aan PAP denk, denk ik aan:
Uitjessssss (met eten) en wintersport
Als ik bekend zou zijn, ben ik:
Cora van Mora
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Naam: 
Karel Tjoelker
Als ik aan PAP denk, denk ik aan:
Havermout, griesmeel, brinta
Als ik bekend zou zijn, ben ik:
Simon Phillips

Naam: 
Karen Sleurink
Als ik aan PAP denk, denk ik aan:
Hele gezellig studie-uitjes
Als ik bekend zou zijn, ben ik:
Angelina Jolie

Naam: 
Karlijn Wilckens
Als ik aan PAP denk, denk ik aan:
Mijn lieve bestuur
Als ik bekend zou zijn, ben ik:
Carice van Houten

Naam: 
Kaylee Weber
Als ik aan PAP denk, denk ik aan:
Gezelligheid
Als ik bekend zou zijn, ben ik:
Isabelle Beernaert
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Naam: 
Kim van der Linden
Als ik aan PAP denk, denk ik aan:
De beste wintersport
Als ik bekend zou zijn, ben ik:
Jessie J

Naam: 
Kyra van der Vis
Als ik aan PAP denk, denk ik aan:
Studiereis, gezelligheid en saamhorigheid
Als ik bekend zou zijn, ben ik:
Aletta Jacobs

Naam: 
Laura Peters
Als ik aan PAP denk, denk ik aan:
Reisjes, feestjes en gezelligheid
Als ik bekend zou zijn, ben ik:
Bob Marley

Naam: 
Laura Roozen
Als ik aan PAP denk, denk ik aan:
Gezellig thee drinken
Als ik bekend zou zijn, ben ik:
Chantal Janzen
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Naam: 
Linda Schemmekes
Als ik aan PAP denk, denk ik aan:
Gezellige acti viteiten
Als ik bekend zou zijn, ben ik:
Patrick de ster

Naam: 
Linda Taal
Als ik aan PAP denk, denk ik aan:
Plezierige aanstormende pedagogen
Als ik bekend zou zijn, ben ik:
Dr. Phil

Naam: 
Linde Pes
Als ik aan PAP denk, denk ik aan:
Gezelligheid
Als ik bekend zou zijn, ben ik:
Geraldine Kemper

Naam: 
Lott a van Kempen
Als ik aan PAP denk, denk ik aan:
Studiereis, feestjes en de PAPkamer
Als ik bekend zou zijn, ben ik:
Marlijn Weerdenburg
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Naam: 
Lotte Nijhuis
Als ik aan PAP denk, denk ik aan:
veel leuke activiteiten
Als ik bekend zou zijn, ben ik:
Nina Dobrev

Naam: 
Lotte van Hamersveld
Als ik aan PAP denk, denk ik aan:
Vrolijkheid
Als ik bekend zou zijn, ben ik:
Beyoncé

Naam: 
Maarten de Groen
Als ik aan PAP denk, denk ik aan:
Mijn lieve bestuur
Als ik bekend zou zijn, ben ik:
Barbapapa

Naam: 
Marieke Ligterink
Als ik aan PAP denk, denk ik aan:
Feestelijke gezelligheid
Als ik bekend zou zijn, ben ik:
Michelle Obama
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Naam: 
Mariette Joppe
Als ik aan PAP denk, denk ik aan:
Gezellig lekker eten
Als ik bekend zou zijn, ben ik:
Linda de Mol

Naam: 
Marinda Weeda
Als ik aan PAP denk, denk ik aan:
Veel gezelligheid
Als ik bekend zou zijn, ben ik:
Waarschijnlijk geen commissievoorzitter van de 
Meeloopcie zijn

Naam: 
Marja Erisman
Als ik aan PAP denk, denk ik aan:
Gezelligheid met veel eten.
Als ik bekend zou zijn, ben ik:
Veel veel veel veel rijker

Naam: 
Marly Pijpers
Als ik aan PAP denk, denk ik aan:
Supertoffe gezellige vereniging
Als ik bekend zou zijn, ben ik:
Jo Frost
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Naam: 
Marthe Koppel
Als ik aan PAP denk, denk ik aan:
Vrijheid, blijheid en gezelligheid
Als ik bekend zou zijn, ben ik:
Jennifer Aniston

Naam: 
Michelle Blaak
Als ik aan PAP denk, denk ik aan:
Reizen, feestjes en gezelligheid
Als ik bekend zou zijn, ben ik:
Candice Swanepoel

Naam: 
Milou Gerritsen
Als ik aan PAP denk, denk ik aan:
Heel veel gezelligheid en leuke (sport)activiteite
Als ik bekend zou zijn, ben ik:
Guus Geluk

Naam: 
Milou Monster
Als ik aan PAP denk, denk ik aan:
Gezelligheid, bier, feestjes
Als ik bekend zou zijn, ben ik:
Honey boo boo
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Naam: 
Minke Krijnen
Als ik aan PAP denk, denk ik aan:
De Panda, feestjes, mooie reizen
Als ik bekend zou zijn, ben ik:
Adele

Naam: 
Mireille Doeve
Als ik aan PAP denk, denk ik aan:
De leukste sportcie
Als ik bekend zou zijn, ben ik:
Queen B aka Beyoncé

Naam: 
Mirjam van Prooijen
Als ik aan PAP denk, denk ik aan:
Het introweekend
Als ik bekend zou zijn, ben ik:
Sarah Rafferty (Donna van Suits)

Naam: 
Myrthe Overbeek
Als ik aan PAP denk, denk ik aan:
Biertjes, wijntjes, koekjes
Als ik bekend zou zijn, ben ik:
Yolanthe Cabau van Kasbergen-Sneijder
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Naam: 
Myrthe van Bosheide
Als ik aan PAP denk, denk ik aan:
Heel veel gezelligheid
Als ik bekend zou zijn, ben ik:
Yvon Jaspers

Naam: 
Önder Duran
Als ik aan PAP denk, denk ik aan:
Mijn awesome bestuur
Als ik bekend zou zijn, ben ik:
Minister van Onderwijs

Naam: 
Philomena Kieft
Als ik aan PAP denk, denk ik aan:
Gekke gezellige mensenboel
Als ik bekend zou zijn, ben ik:
Angelina Jolie

Naam: 
PAPda
Als ik aan PAP denk, denk ik aan:
Geplet, stoffig, liefdevol
Als ik bekend zou zijn, ben ik:
Kim Kardashian
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Naam: 
Puck van den Bosch
Als ik aan PAP denk, denk ik aan:
Lief stelletje prutsers
Als ik bekend zou zijn, ben ik:
Chris Zegers

Naam: 
Rachel Camerik
Als ik aan PAP denk, denk ik aan:
PAPkamer, Texel en koffie
Als ik bekend zou zijn, ben ik:
De winnares van de nobelprijs voor de vrede

Naam: 
Rachel Damen
Als ik aan PAP denk, denk ik aan:
Havermoutpap, pedagogiek, gezelligheid
Als ik bekend zou zijn, ben ik:
Jeanne d’Arc

Naam: 
Rimke Peeters
Als ik aan PAP denk, denk ik aan:
Gezelligheid en gekheid
Als ik bekend zou zijn, ben ik:
Blake Lively
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Naam: 
Robin Langhout
Als ik aan PAP denk, denk ik aan:
Gezellig zooitje ongeregeld
Als ik bekend zou zijn, ben ik:
Beyoncé

Naam: 
Roëlle Boonstra
Als ik aan PAP denk, denk ik aan:
Heel veel meisjes
Als ik bekend zou zijn, ben ik:
Meryl Streep

Naam: 
Roos Vandebriel
Als ik aan PAP denk, denk ik aan:
Uitdehand gelopen hobby
Als ik bekend zou zijn, ben ik:
North West

Naam: 
Roy Nijkamp
Als ik aan PAP denk, denk ik aan:
Koffie, feestjes en 100 ikea pullen
Als ik bekend zou zijn, ben ik:
Armin van Buuren
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Naam: 
Ruud Vaanholt
Als ik aan PAP denk, denk ik aan:
De zon, de maan en de sterren
Als ik bekend zou zijn, ben ik:
Boer Geert

Naam: 
Ryanne van der Wouden
Als ik aan PAP denk, denk ik aan:
Gezelligheid, veelzijdigheid & Pappie
Als ik bekend zou zijn, ben ik:
Adele

Naam: 
Saline Goedebebuure
Als ik aan PAP denk, denk ik aan:
Gezelligheid
Als ik bekend zou zijn, ben ik:
De media-aandacht snel zat

Naam: 
Sanne Dirkse
Als ik aan PAP denk, denk ik aan:
Heel veel eten
Als ik bekend zou zijn, ben ik:
Charlotte van Geordie Shore
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Naam: 
Sanne Gravenberch
Als ik aan PAP denk, denk ik aan:
Gezelligheid, bestuursjaar, koekjes
Als ik bekend zou zijn, ben ik:
Jennifer Lawrence

Naam: 
Sara Cornelissen
Als ik aan PAP denk, denk ik aan:
Studie, gezelligheid, organiseren
Als ik bekend zou zijn, ben ik:
Meryl Streep

Naam: 
Valerie Verkuijl
Als ik aan PAP denk, denk ik aan:
Gezelligheid en familie
Als ik bekend zou zijn, ben ik:
Chantal Janzen

Naam: 
Veerle van Munster
Als ik aan PAP denk, denk ik aan:
Pedagogiek en gezelligheid
Als ik bekend zou zijn, ben ik:
Máxima
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...kan jullie, als dé commissie, juist die antwoorden op vragen geven waardoor onnodige stress 

en tijdsdruk voorkomen kan worden. Door onze jarenlange ervaring zijn wij gespecialiseerd in het 

begeleiden en produceren van almanakken, jaarboeken, annuaria en agenda’s. Heb je geen ervaring 

in het maken van almanakken? Geen probleem, wij bieden persoonlijke en professionele begeleiding, 

zodat de complexe en tijdrovende trajecten overzichtelijk en helder blijven.

Ga jij binnenkort een almanak, jaarboek of annuarium maken? 

Vraag online direct een offerte aan en wij zorgen ervoor dat jullie boek een succes wordt.

www.almanakker.nl

Almanakker...
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