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Dag studerende 
bikkels, attente 
docenten en 
aanstormend 
CW-talent,

In deze tijd lijken 
deze titels mij 
gepast voor deze 
toppers. Onze 

studenten hebben zich van hun beste 
kant laten zien tijdens thuisstuderen, 
geïmproviseerde tentamens en pop-
up deadlines. Iedereen beweegt zich 
fl exibel door het jaar heen en zelfs 
de ouderejaars scoorden geweldige 
cijfers op hun afgeronde scripties. 
Bravo! Docenten staken hen een hart 
onder de riem met lieve fi lmpjes en 
grapjes. Ons Maris stuurde zelfs tien-
tallen motiverende kaartjes met de 
post op!

Zoals verwacht, loopt alles even an-
ders. Ook aankomend collegejaar. We 
moeten allemaal een weg zien te vin-
den in het Nieuwe Nu. Introductiewe-
ken, reisjes en festivals zijn voorlopig 
helaas nog even van de baan. Maar 
wat vind ik het prachtig om te zien 
hoe men creatieve oplossingen vindt 
en wat voor moois hier allemaal uit 
opbloeit! Velen lijken het motto ‘nieu-
we ronde, nieuwe kansen’ te hebben 
belichaamd. Hoe Nijmegen met deze 
omwenteling omgaat, vertelt onze 

burgemeester Bruls hoogstpersoonlijk 
in deze editie. Onze lokale restaurant-
jes delen hun ervaringen en nieuwe 
projecten in de reportage. 

Onze gloednieuwe eerstejaarsstuden-
ten geven we meteen een kijkje in het 
Nijmeegse studentenleven. Om te 
helpen bij de welbekende kamerjacht, 
geven wij je een aantal do’s en don’ts
tijdens kijkavonden. Ouderejaars 
vertellen over hun ervaringen met 
verschillende soorten kamers. Mocht 
je deze jungle hebben overleefd en 
inmiddels in Nijmegen gesetteld, kom 
je door middel van onze gids op dé 
plekken van deze mooie stad die je 
niet zou mogen missen. Daarnaast 
maken wij je wegwijs op de campus. 
Wist je bijvoorbeeld dat wij een heuse 
studentenpsycholoog hebben op de 
universiteit? 

Met het starten van dit jaar vindt 
natuurlijk ook een wisseling van de 
wacht plaats; een nieuw bestuur, 
nieuwe commissies, nieuwe Freem
redacties... met natuurlijk een nieuwe 
hoofdredacteur volgend jaar! Met alle 
plezier en vertrouwen geef ik het stok-
je door aan Jan Scholten. Want eén 
ding verandert niet, er zitten nog veel 
meer nieuwe Freems in het verschiet!

Puck van Overvest
Hoofdredactrice 2019-2020

        FreemCW        FreemCW
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HET NIEUWE NU DOOR DE OGEN 
VAN HUBERT BRULS

De laatste editie van collegejaar 2019/2020. Wat begon als een normaal jaar draaide begin maart 180 graden om. 
Geen fysieke colleges, geen drukke (en steenkoude) tentamenzalen en veel thuis achter de webcam zitten. Een 
drankje op het terras is weer mogelijk en winkels gaan langzaam allemaal weer open, maar we moeten met zijn 
allen nog wel voorzichtig blijven. Wie weet er nu het meer over het nieuwe nu van Nijmegen dan de burgemeester 
van Nijmegen en voorzitter van de Veiligheidsberaad? In het interview van deze editie van de Freem: Hubert Bruls. 

TEKST JAN SCHOLTEN & ESMÉE MOOREN

BEELD MARLOES VAN DALEN
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Na acht jaar als burgemeester kent u Nij-
megen waarschijnlijk als geen ander. Wat 
maakt volgens u Nijmegen zo speciaal?

Nijmegen is de oudste stad van Neder-
land, maar heeft een jonge geest, mede 
door de aanwezigheid van zo veel stu-
denten. Dat bepaalt de sfeer in positieve 
zin. We worden ook wel de noordelijkste 
stad van het zuiden genoemd; dat geeft 
al aan dat we het beste van twee werel-
den in ons verenigen. Voeg daarbij aan 
toe de talloze grote en kleine evenemen-
ten, waaronder de Vierdaagse, en dan 
snap je waarom Nijmegen zo speciaal is.

Op de website van gemeente Nijmegen 
staat bij uw verantwoordelijkheden ook 
het kopje ‘communicatie’. Kunt u ons wat 
meer vertellen over wat dit werk precies 
inhoudt?

Communicatie is een breed begrip en 
wij hechten ons als gemeente aan een 
goede, tijdige en heldere communica-
tie met al onze inwoners. Bijvoorbeeld 
als het gaat om dienstverlening, zoals 
vergunningen en rijbewijzen. Maar ook 
wanneer het gaat om besluiten die het 
gemeentebestuur neemt. Ik ben als bur-
gemeester portefeuillehouder hiervoor 
en daarom ook op alle communicatie aan 
te spreken.

Naast burgemeester van Nijmegen bent 
u ook voorzitter van de veiligheidsregio 
Gelderland-Zuid en zelfs voorzitter van 
het landelijke Veiligheidsberaad. Hoe is 
het om als voorzitter van het Veiligheids-
beraad geen verantwoordelijkheid voor 
een stad, maar voor een heel land te 
dragen?

Gelukkig draag ik niet de verantwoorde-
lijkheid voor een heel land; dat doet de 
regering, gecontroleerd door de Tweede 
Kamer. Wel is het zo dat we als Veilig-
heidsberaad het kabinet adviseren over 
de impact van coronamaatregelen. Het 
Veiligheidsberaad is de samenkomst van 
25 burgemeesters van de veiligheids-
regio’s waarvan ik voorzitter ben. Ten 
tweede is het de taak van het Veiligheids-
beraad om zaken af te stemmen tussen 
de 25 regio’s en te bepalen waar we één 
lijn trekken of waar we juist verschil 
accepteren.

‘ʻNijmegen, Nederland, 
de hele wereld is 

veranderd!ʼʼ

Vindt u dat sinds het begin van de coro-
nacrisis Nijmegen als stad is veranderd?

Nijmegen, Nederland, de hele wereld is 
veranderd! Niet alleen ik, maar iedereen 
heeft dat ondervonden. Van maatregelen 
in maart om thuis te blijven en werken 
tot sluiting van musea, theaters en 
horeca; alle maatregelen hebben een 
enorme impact op ons allemaal. En dan 
heb ik het niet eens over de vele eve-
nementen en festivals waar studenten 
zo graag naartoe gaan; die zijn dit jaar 
allemaal afgelast. Het maakt de stad een 
stuk saaier. Tijdens een tv-uitzending 
werd ik geconfronteerd met beelden van 
een leeg Nijmeegs centrum; dat vond ik 
aangrijpend en dat deed me wel wat.

Als student in Nijmegen had u waar-
schijnlijk een andere bril op dan nu u 
burgemeester bent. Is er iets verandert 
aan hoe u nu naar de stad kijkt? 

Als student leef je natuurlijk onbezorg-
der. Nu ben ik verantwoordelijk voor heel 
veel zaken. Je zou het kunnen samenvat-
ten dat ik alles wat in Nijmegen gebeurt 
door een professionele bril bekijk. Ik 
vraag me vaak af: wat betekent iets voor 
de stad, voor de mensen die er wonen? 
Wat verwachten we van de overheid? En 
ga zo maar door.

Hubertus Maria Franciscus Bruls werd 
op 6 februari 1966 geboren in Nuth, een 
klein dorpje in het zuiden van Limburg. 
Na het behalen van zijn vwo diploma 
begon Bruls in 1984 aan de opleiding 
Politicologie in Nijmegen. Zijn eerste 
functie in de politiek was als lid van de 
gemeenteraad en wethouder in Nijme-
gen. Na drie jaar in de Tweede Kamer en 
zeven jaar als burgemeester van Venlo is 
Bruls sinds 2012 burgemeester van onze 
mooie stad. Oh, en hij is trouwens sinds 
2016 ook voorzitter van het Veiligheidsbe-
raad voor heel Nederland. Best wel een 
belangrijke functie in deze coronatijden. 
Wat kan deze man niet?
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Wat zijn de mogelijkheden voor stu-
denten Communicatiewetenschap met 
interesse in werken bij de gemeente?

Wij hebben binnen onze gemeente een 
volwaardig en professioneel bureau 
Communicatie. Hier verwelkomen wij 
stagiaires voor het voltooien van een 
opdracht, maar daarnaast zijn er ook 
regelmatig vacatures. Voor studenten die 
niet zo goed weten of de gemeente wel 
iets voor hen is bestaan er mogelijkhe-
den om een dagje mee te lopen of een 
keer een gesprek te hebben met een van 
de medewerkers.

ʻʻJe studententijd vliegt 
voorbij en pas wanneer 
je ouder bent zie je het 

als de mooiste tijd van je 
leven.̓ ʼ

Welke tips zou u studenten die dit jaar in 
Nijmegen komen studeren meegeven? 

Geniet van de stad! Van je studie, van 
studiegenoten, van alles. Je studenten-
tijd vliegt voorbij en pas wanneer je ou-
der bent zie je het als de mooiste tijd van 
je leven. Wees je daar bewust van. En als 
je van buiten Nijmegen komt: kijk verder 
dan de campus en de kroegen in de stad. 
Nijmegen heeft prachtige plekjes. De een 
wat bekender dan de ander, maar velen 
ervan liggen ook buiten het centrum.

Tot slot een gevoelige kwestie. Maas-
tricht, Voorburg, Heerlen en Nijmegen 
vechten al eeuwen om een bijzondere 
titel. Onze stelling luidt daarom als volgt: 
Nijmegen is de mooiste en oudste stad 
van Nederland. Waar of niet waar?

Zonder meer waar!

titel. Onze stelling luidt daarom als volgt: 
Nijmegen is de mooiste en oudste stad 
van Nederland. Waar of niet waar?

Zonder meer waar!
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STUDENTEN VS DOCENTEN

Corona, we kunnen er niet omheen. Iedereens leven staat op zijn kop en niets is meer zoals het was. Geen fysieke 
colleges of werkgroepen, geen sociale interactie. Hoe vinden eerstejaars student Wouter Kok en docent Paul 

Nelissen dat het allemaal gaat?

TEKST ELYSE KRUIT

BEELD MARLOES VAN DALEN

D E Z E  E D I T I E :  W O U T E R  V S  P A U L

De Radboud Universiteit pakt corona 
goed aan.

Wouter: “Vooral in het begin was er veel 
onduidelijk omtrent de tentamens. Lange 
tijd wist ik niet waar ik aan toe was en of 
ik moest beginnen met leren. Ik ging wel 
door met leren, maar door die onzeker-
heid wist ik gewoon niet hoe of wat en 
voelde al de energie die ik erin stopte 
zinloos. Dat hadden ze wel beter kunnen 
aanpakken.”

Paul: “Als ik voor mezelf als docent 
spreek was het in het begin wel duidelijk: 
niks meer op de Radboud Universiteit. 
Het was vooral heel erg wennen om 
op die manier les te geven, een beetje 
zoeken naar hoe het allemaal werkte. Nu 
begint er echter weer onduidelijkheid te 
komen, hoe gaan we verder? Wat kan er 
wel en wat kan er niet? Ik kan me ook 
wel voorstellen dat je als student 
zoekende bent, dat er niet echt goede 
richtlijnen zijn.”

De nieuwe (online) manier van lesgeven 
vind ik fi jn.

Wouter: “Nee. Dit sluit totaal niet aan 
op hoe ik zou willen leren. Ik haal veel 
motivatie uit de omgeving waar ik me in 
bevind. Normaal gezien vind ik de balans 
tussen het sociale aspect en het acade-
mische aspect heel fi jn. Om nu thuis mijn 
laptop te openen en anderhalf uur naar 
mijn scherm te staren vind ik lastig.”

Paul: “Ja, ik snap je daar wel in, al moet 
ik eerlijk toegeven dat het online aspect 
me ergens ook wel bevalt. Via Zoom lukt 
het wel aardig de stof te bespreken en 
het online voorbereiden en opnemen van 
hoorcolleges is heel handig, maar dat je 
dat sociale aspect mist snap ik heel goed. 
Wat mij betreft zouden de online colleges 
kunnen blijven, maar de bijeenkomsten 
fysiek op de universiteit houden zodat 
we daarbij dieper kunnen ingaan op de 
stof en je het sociale aspect behoudt.”

Wouter: “Ik merk ook dat de werkgroe-
pen die ik nu heb meer hoorcolleges zijn 
geworden. Nu mute iedereen, luister je 
naar het verhaaltje en ga je aan de slag. 
Als iemand er fysiek bij is kan je veel 
beter in discussie gaan. Ik zou die werk-

groepen ook al een hele goede 
eerste stap vinden.”

Corona brengt ook positieve dingen met 
zich mee.

Wouter: “Ja, absoluut. Het is niet alleen 
maar negativiteit. Mij heeft het ook po-
sitieve dingen gebracht. Ik heb meer tijd 
en rust, omdat studeren wat meer op de 
achtergrond raakt. Daardoor heb ik meer 
ruimte om te sporten en me te focussen 
op andere dingen. Als alles weer nor-
maal is wil ik deze ruimte voor dit soort 
dingen houden in mijn leven.”

Paul: “In zijn algemeenheid is het 
sowieso ook wel positief dat de samen-
leving wat meer met elkaar betrokken 
is. Iedereen let meer op elkaar en heeft 
meer zorg voor elkaar. De saamhorigheid 
is mooi, iedereen doet zijn best en laat 
dit ook zien.”

Als iemand er fysiek bij is kan je veel 
beter in discussie gaan. Ik zou die werk-

groepen ook al een hele goede 
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EEN HELE DAG ETEN IN 024
De reportage is dit keer echt anders dan anders. In deze tijd moeten er nieuwe uitdagingen worden aangegaan en 

dat geldt niet alleen voor ons, maar ook zeker voor alle horeca in onze op-het-moment-minder-bruisende studenten-
stad. Onder het mom van #SupportYourLocals zijn we er een dag op uit geweest om eens van een aantal horecaba-
zen te horen hoe zij op een positieve manier met deze crisis omgaan en wat voor iets creatiefs daaruit bloeit. In dit 

“nieuwe nu” moet iedereen zijn weg vinden, en deze toppers zijn hier een perfect voorbeeld van.

Tijdens de lunch hebben wij heerlijk ge-
noten van pannenkoeken van the Eatery. 
Dit roze tentje in hartje centrum wordt 
gerund door twee hele harde werkers: 
Jill en Maarten. Ze runnen samen twee 
restaurants: Eatery the Pancake en Why 
Not. Bij Eatery the Pancake kan je, zoals 
de naam al verklapt, pannenkoeken 
bestellen. Deze pannenkoekjes zijn op 
een Amerikaanse manier bereid en zijn 

erg vullend. Er zijn veel verschillende 
smaken, waardoor er voor ieder wat wils 
is: zowel zoet als hartig. Verder serveren 
ze er milkshakes en andere leuke foto-
genieke drankjes. Why Not is een totaal 
andere tent: helemaal niet vrouwelijk 
ingericht en zoals Jill zelf zegt: heel stoer. 
Bij Why Not wordt er vooral geborreld, 
geluncht en avondgegeten. Het menu 
is veel meer gericht op sandwiches en 
andere heerlijke gerechten die op een 
houtskooloven worden geserveerd. 

We zitten met Jill aan tafel en beginnen 
over het begin van haar carrière, en over 
hoe ze uiteindelijk beland is in de horeca. 
Jill begon met de studie communicatie 
en is daarna snel de horecazaak Why 
Not begonnen met haar vriend Maarten. 
“Het was een grote carrièreswitch. Het 
was ook een schok voor mijn ouders. Ze 
hadden verwacht dat ik ergens anders 
terecht zou komen.”

De twee eigenaars lijken twee hele 
ondernemende mensen. We vroegen hoe 
ze het nieuws ontvingen toen ze hoor-

den dat de horeca dicht moest door het 
coronavirus. “Ik heb het geen moment 
negatief ingezien. Ik had al het gevoel 
dat er een lockdown ging komen, dus we 
waren de week van tevoren al voorzichtig 
begonnen met afhaal.” Ze geeft aan dat 
ze het lastig vond om met de situatie om 
te gaan. “Iedereen moest binnen blijven 
en voor mijn gevoel droeg ik juist aan bij 
dat mensen alsnog naar buiten zouden 
gaan. We zijn toen een week dichtge-
gaan.” De plotselinge lockdown gaf Jill 
en Maarten meer tijd om na te denken 
over betere plannen voor zowel de afhaal 
als voor de toekomst. Ze ontwikkelden 
een picknicktas als samenwerking tussen 
Why Not en Eatery The Pancake. Ook 
bedachten ze een heel nieuw concept 
voor in de toekomst: ‘The Streetfood Ea-
tery’. “Het is de bedoeling dat er overdag 
pannenkoeken worden geserveerd en ‘s 
avonds streetfood wordt afgehaald.” Dit 
menu bestaat uit gerechten als nacho’s, 
bao buns, poke bowls en zoete aardappel 
friet. “We zijn beter uit deze quarantai-
ne-tijd gekomen. We hebben in ieder 
geval niet stilgezeten”. 

TEKST LAURA HAAGMANS & SOFIA CLAVERO ROJAS 
BEELD DAPHNE ESKES 

EATERY THE PANCAKE X WHY NOT

Uit het menu van Eatery the Pancake kozen we twee pannenkoeken: De Red Velvet 
en de Bueno Banana. Als we het in één woord moeten omschrijven: heerlijk. Het 
zijn redelijk grote porties, dus zorg voor grote honger als je er gaat eten! Check Why 
Not, Eatery The Pancake en het nieuwe concept The Streetfood Eatery zeker even op 
Instagram!

@whynot.nijmegen @eaterythepancake @streetfoodeatery
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Voor onze koffi epauze gingen wij langs bij Bairro 
Alto. Dit knusse koffi etentje is 9 jaar geleden opge-
richt door Marleen (ook eigenaresse van Down Town) 
uit liefde voor de horeca. Ze wilde in Nijmegen een 
plekje creëren waar ze zelf altijd naar op zoek is wan-
neer ze een stad bezoekt. Een plek waar je lekkere 
koffi e kunt drinken, een hapje kunt eten en waar de 
bediening professioneel en vriendelijk is. En dat is 
dus precies wat je bij Bairro Alto kunt vinden. Het is 
een gezellige, kleine, leuk (en vol) ingerichte koffi ebar 
met een topteam bestaande uit lieve meiden. En een 
groot pluspunt: alles wat ze serveren maken ze zelf. 

Marleen was in de periode toen wij de interviews 
deden erg druk met het corona-proof maken van 
Down Town voor 1 juno. We hebben haar dus online 
geïnterviewd over de positieve aanpak van Bairro 
Alto, startend met het begin van de coronacrisis. 
Marleen vertelt ons dat ze eerst dicht waren: “We 
hadden al gelijk open kunnen gaan voor take away, 
maar dat voelde in het begin niet goed.”. Ze wilden 
mensen niet stimuleren om de deur uit te gaan. Op 
dat moment was ook nog niet duidelijk wanneer de 
horeca weer open mocht gaan. Omdat de situatie 
niet goed te overzien was zorgde dat voor wat fl inke 
stressmomenten. Aan de andere kant kon ze zich ook 
heel goed aan de situatie overgeven, “Aangezien het 
sluiten van mijn zaken niet kwam omdat ik iets fout 
had gedaan. Het kwam doordat er een onbekend 
virus om zich heen aan het grijpen was.” Ze was toen 
nog in de veronderstelling dat ze na drie weken weer 
open konden gaan.

Toen de berichtgeving over corona wat positiever 
werd en het voelde alsof ze al jaren dicht waren, 
vond ze het tijd om weer open te gaan. “Vanaf het 
moment dat we dicht waren wist ik al gelijk hoe we 
het zouden doen als we weer open mochten. Met 
een kassa in de deuropening en het raam gebrui-
ken als een grote vitrine.” Elk jaar doen ze veel take 
away. Het systeem met de bonnetjes gebruikten ze 
dus al en het team is ingespeeld op deze manier van 
werken. In de toekomst is Marleen van plan om de 
afhaal te blijven doen. “Elk jaar wordt het drukker en 
nu in deze tijd is het gekkenhuis. We blijven dus zeker 
afhaal doen. Bij Bairro Alto binnen is het onmogelijk 
om 1,5 meter afstand te houden tussen de tafels/
gasten. We zijn te klein. We hopen dus op een mooie 
gezellige zomer!”

Naast Bairro Alto en Down Town is Marleen ook 
mama. Toen wij haar vroegen of ze zelf nog iets 
positiefs had gehaald uit deze coronacrisis begon ze 
dan ook over de quality time met haar kindjes. Ze 
heeft twee kleine kindjes, de jongste was pas vier 
maanden oud toen de crisis begon. Met de horeca 
sloot ook het kinderdagverblijf. Ze was dus in één 
klap fulltime mama, aangezien haar vriend zzp’er is 
en kon gewoon blijven werken. “Ik heb deze periode 
ook zeker als een soort cadeautje ervaren. De zaken 
dicht zorgen voor rust van werk en daardoor kon ik 
volledig met hen zijn. In het moment zijn.”

B
A

I
R

R
O

 A
L

T
O

Wij, Sofi a en Laura, zijn allebei megafans van de Chai Latte van Bairro Alto. Mis je daar toch wat cafeïne in, dan is de Dirty Chai 
Latte een hele goede aanrader! Je koffi e kan je recht tegenover Bairro Alto op de Korenmarkt rustig opdrinken. 

@bairroaltocoff ee
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Voor ons diner nemen wij een kijkje 
bij Restaurant Wally. Het concept van 
Wally is een single cuisine, bestaande uit 
naar onze mening de lekkerste burgers 
van Nijmegen. Het restaurant is super 
geschikt voor mensen met keuzestress: 
de keuze dat je een burger gaat eten heb 
je thuis op de bank al gemaakt, je hoeft 
alleen nog maar te kiezen welke. De 
burgers hebben een prima prijsje (tussen 
de 11 en 13 euro), het perfecte studen-
tenvoer dus! Het restaurant is in 2013 
opgericht en was meteen een grote hit. 
Bij veel jongeren uit Nijmegen is Wally 
zeker bekend, maar ook mensen die een 
dagje weg zijn brengen een bezoekje aan 
het restaurant. Inmiddels heeft Wally een 
eigen bakkerij voor de broodjes, heeft 
het restaurant een pop-up store gehad, 
en wegens corona nu een afhaalmoge-
lijkheid.

Daan, de eigenaar en oprichter van Wally, 
heeft de koffi e al klaar staan wanneer 
wij langskomen. Wij vroegen ons af wat 
hij heeft gedaan voordat hij Restaurant 
Wally oprichtte. “Op papier ben ik kok. 
En in een later stadium ben ik nog een 
opleiding aan de hotelschool gaan vol-

gen. Ik heb vooral heel veel werkgevers 
gehad.” De nodige horecaervaring heeft 
Daan dus wel! Hij wist hierdoor wat hij 
moest doen toen hij zelf een zaak begon. 
Vanaf het begin af aan was het voor hem 
duidelijk dat betrokkenheid met het team 
onder andere door zelf aanwezig te zijn 
enorm belangrijk is. Hierdoor is een su-
persterk, hecht team ontstaan die elkaar 
door en door kent.

De normale structuur voor Wally is: 7 
dagen per week, 363 dagen per jaar 
open en tussen 17:00 en 20:00 zo veel 
mogelijk burgers verkopen. Het is een 
hele energievolle zaak, met heftig leuke 
dagen. Hij vindt het fascinerend om te 
zien hoe bereid mensen zijn om in zo’n 
volle zaak even rustig te komen eten. “Als 
de hele zaak vol zit, inclusief het terras, is 
het voor de hoeveelheid meters die we 
hebben echt een volle tent, een burger-
oorlog zoals we dat dan noemen.”

De aanloop naar de coronacrisis toe viel 
het restaurant wel zwaar. De zondag dat 
alle horeca dicht ging hadden ze gere-
kend op 300 man de komende dagen. 
Die 300 man, die komt niet meer. En het 

emmertje bleef leeglopen want de kosten 
gaan door. Maar Daan zat niet bij de pak-
ken neer en op woensdag was er al een 
afhaalmogelijkheid gecreëerd. “Dit mag 
nog, dus daar moet je je ook naar aan-
passen.” Het was even schakelen, maar 
al snel een succes. De eerste dag van de 
afhaal mogelijkheid, waren er al 120 gas-
ten. Daan heeft alles zelf gepromoot: “Ik 
ben nog nooit zo actief op social media
geweest als die periode”.

Vooralsnog blijft de afhaalmogelijkheid 
bestaan. Ook kan je weer zonder reser-
vering terecht bij restaurant Wally. Zodra 
dit alles voorbij is pakt Daan het liefst 
de dingen weer op zoals het was, maar 
gezien de situatie gaat dit waarschijnlijk 
in kleine stappen gebeuren. Wat hij wel 
heel mooi vindt is dat zo veel mensen 
bereid zijn om burgers op te halen. Hij is 
erg enthousiast over hoe dit verlopen is.

R E S TA U R A N T  W A L LY

@restaurantwally

Een dag voor het interview hebben wij heerlijke burgers en frietjes besteld. De bonenburger, Wally burger, Cheeseburger en een 
frietje Wally gingen er goed in. Binnen een paar minuutjes lopen ben je zo van Restaurant Wally bij het Valkhof park. Een leuke 
locatie voor een avond picknick. Bonuspunt: maak je geen zorgen om je vieze vingers want er zitten genoeg servetjes en verfris-
singsdoekjes in de afhaaltas!
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‘Had je niet beter bedrijfskunde kun-
nen gaan studeren?’ was het eerste dat 
een oudoom tegen mij zei toen ik hem 
vertelde dat ik Communicatieweten-
schap aan de Radboud Universiteit ging 
studeren. Daarop volgde een ellenlang 
verhaal, waarin hij begon over het nut 
van economie. Ik was zijn verhaal allang 
kwijt, maar zijn opmerking bleef rond-
spoken door mijn hoofd. Tja, Bedrijfskun-

Deze editie van de Freem staat in 
het teken van het Nieuwe Nu. Vanaf 
mijn lichtgevende computerscherm 
lees ik die woorden nog eens: hét 
Nieuwe Nu. Tja, dat nieuwe stu-
diejaar zit eraan te komen en het 
is helemaal anders. Voorlopig geen 
lessen aan de universiteit, laat staan 
de feestjes in de stad. Maar hé, we 
studeren allemaal Communicatiewe-
tenschap. Je weet wel C-O-M-M-U-
N-I-C-A-T-I-E. En dat is in de huidige 
tijd misschien wel de belangrijkste 
tool ooit.

de was een optie, maar ook dodelijk saai 
naar mijn mening. Zo’n twee maanden 
later, inmiddels volledig ingeburgerd tot 
CW-student, vertelde ik op een verjaar-
dag dat ik al mijn vakken had gehaald. 
Trots als een pauw was ik. Totdat een 
kennis zich met mijn verhaal bemoeide: 
‘Studeer je communicatie? Dan wist je 
vast niet wat je wilde kiezen’, waarna hij 
schaterlachend wegliep. Bah.

TEKST NINA VAN ZANTEN
BEELD HILDE HAMHUIS

Hoe belangrijk 
communicatie is

“Als CW-student word je 
niet alleen opgeleid 
tot wetenschapper, 

maar je leert daarnaast 
nog zoveel andere 

kwaliteiten.”

‘Ach ja, ze weten niet beter’, dacht ik. Dat 
was voor de coronacrisis uitbrak. Inmid-
dels is communicatie van levensbelang 
geworden. Om niet te vereenzamen, je 
studiepunten te kunnen halen, vriend-
schappen te onderhouden, huidhonger te 
bestrijden. Als CW-student word je niet 

alleen opgeleid tot wetenschapper, maar 
je leert daarnaast nog zoveel andere 
kwaliteiten. Kwaliteiten die journalisten 
inzetten om verhalen te achterhalen 
op de Intensive Care afdelingen in het 
ziekenhuis, die woordvoerders gebruiken 
om onze bevolking te informeren over 
maatregelen en die adviseurs van bedrij-
ven toepassen om op nieuwe innovatie-
ve manieren van thuis uit met elkaar te 
communiceren. 

Sinds die uitbraak word ik regelmatig 
geappt door familieleden hoe Skype of 
Teams ook alweer werkt. ‘Jij studeert 
immers communicatie, dus jij moet het 
weten’, luiden de appjes. Sinds de crisis 
is mijn twijfel over het nut van mijn 
studie omgeslagen in zelfverzekerdheid. 
Zonder communicatie kan een mens niet 
leven. Mijn boodschap aan alle CW-stu-
denten die op het punt staan om aan een 
nieuw jaar te beginnen is dan ook: ‘Com-
municatie is belangrijk. Niet alleen in 
crisistijd’. Knoop dat goed in je oren. Dan 
rest mij alleen nog alle CW-studenten 
alle goeds toe te wensen in het nieuwe 
studiejaar. 
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CAMPUS AND BEYOND
Naast collegezalen en tentamenstress biedt onze campus nog veel meer. Misschien heb je al wel eens gehoord van de 
verborgen studieruimte in het Spinozagebouw? Een magische plek waar zelfs tijdens de tentamenperiodes genoeg 
zitplek is. Dat geheim gaan we verder voor onszelf houden, maar we kunnen jullie wel wat meer vertellen over de 

andere voorzieningen die onze prestigieuze campus en mooie stad te bieden heeft.

Zin om wat calorieën te verbranden? Bij 
het Radboud Sports Centre is elke sport 
die je maar kan verzinnen te beoefenen. 
Een sportabonnement kost je 113 euro 
per jaar, maar dan hoef je niets anders 
te betalen. Je kan je aanmelden voor 
ticketuren, cursussen en een squash- of 
tennisbaan reserveren. Ticketuren zijn 
meestal sportlessen die in een groep 
worden aangeboden. Deze variëren van 
danslessen tot gewichtheffen. In zo’n les 
krijg je een uur lang instructies van een 
professional. Aan het einde van de les 
zal je merken dat je helemaal kapot bent. 
De tijden van de ticketuren zijn verspreid 
over de hele dag, dus plan er een in tus-
sen de colleges door of zelfs in de avond! 

Naast het RSC bestaan er ook tientallen 
sportverenigingen. Op deze manier krijg 
je ook de kans om aan een competitie 
mee te doen en kan je je meer focussen 
op een sport. In Nijmegen zijn er veel 
verschillende sportverenigingen: Je kunt 
je zelfs als e-sporter gaan ontwikkelen 
bij de vereniging Dorans. Naast samen 
trainen worden er vaak allerlei evene-
menten georganiseerd. Zo leer je veel 
verschillende soorten mensen kennen, 
ook buiten je studie en jaar! 

Mocht jij het type zijn dat liever sterft dan 
te moeten sporten, zijn er talloze andere 

Altijd een vreemde taal willen leren? Of 
juist je Engelse (of Nederlandse!) gram-
matica naar een wat hoger niveau willen 
tillen? Schrijf je dan zeker in bij Radboud  
in’to Languages. Deze zomer (en het hele 
jaar door) zijn er verschillende soorten 
cursussen die gevolgd kunnen worden. 
Naast onder andere Arabisch, Japans, 
Chinees, Italiaans en Spaans (and the list 
goes on...) op verschillende niveaus zijn 
er ook allerlei verschillende gerichte cur-
sussen, zoals presenteren in het Engels 
en een cursus mailen in het Engels. Voor 
buitenlandse studenten zijn ook cur-

TEKST SOFIA CLAVERO ROJAS & JAN SCHOLTEN
BEELD MARLOES VAN DALEN

RADBOUD SPORTS CENTRE

SPORT- EN CULTURELE VERENIGINGEN

RADBOUD IN’TO LANGUAGES

Een overzicht van alle studenten-
organisaties is te vinden via deze 

QR-code

Heb je altijd al een sport (beter) willen 
leren uitoefenen? Bij het RSC bestaat 
ook de mogelijkheid om je in te schrijven 
voor een cursus. Ook hier is er keus uit 
vele sporten, zoals freerunnen, klassiek 
ballet en korfbal. Er zijn verschillende ni-
veaus beschikbaar, dus schrijf jezelf in bij 
het niveau dat het beste bij jou past. Ten 
slotte kan je ook individueel een squash- 
of tennisbaan reserveren en een baan 
huren in het zwembad (door corona ech-
ter tijdelijk niet). Dat sportabonnement is 
het helemaal waard! 

Op dit moment zijn er voor elke cursus 
minder plekken beschikbaar, dus zorg dat 
je je snel inschrijft voor je les naar keuze. 

verenigingen om je (geheime) hobby’s 
uit te oefenen. Het hele jaar door geven 
verschillende verenigingen cursussen 
in het sportcentrum. Hier kan iedereen 
zich bij aansluiten. Maar om het gevoel 
te hebben dat je echt bij een community 
hoort en om nogmaals meer mensen 
beter te leren kennen, kan je je zeker 
inschrijven bij een culturele vereniging! 
Ook hier is voor ieder wat wils: zo heeft 
Nijmegen een debatvereniging, een cre-
atieve vereniging, een acteervereniging, 
verschillende koren en ook een fotogra-
fi evereniging. 

sussen beschikbaar om de Nederlandse 
taal en cultuur onder de knie te krijgen. 
Mocht je zelf als Dutchie soms moeite 
hebben met Nederlandse grammati-
ca, zoals wanneer je nou ‘hun’ of ‘hen’ 
zegt of wanneer je precies een tussen-n 
schrijft of niet, kan je je ook inschrijven 
voor de cursus ‘Opfrisser Nederlands’. 
Zo voorkom je in je komende collegejaar 
ongemakkelijke fouten in je papers. Ten 
slotte is deze zomer de cursus ‘snellezen’ 
beschikbaar, zowel in het Engels als in 
het Nederlands. Zo kom je sneller door 
de stof heen en studeer je niet alleen 
sneller, maar ook effectiever. 
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Naast een hartstikke leuke tijd kan jouw 
studententijd ook een hoop ongezonde 
stress of mentale problemen opleve-
ren. Soms is de drempel om naar een 
psycholoog te stappen hoog, omdat je er 
niet over durft te praten of jouw proble-
men niet belangrijk genoeg vindt. Voor 
alle studiegerelateerde problemen, zoals 
faalangst, is er de studentenpsycholoog. 
Ook met andere niet-studiegerelateerde 

Naast studieverenigingen kent Nijmegen 
ook een tal van studentenverenigingen. 
Dit zijn overkoepelende verenigingen 
waar studenten van alle studies elkaar 
tegenkomen. De twee bekendste zijn 
Ovum Novum en Carolus Magnus, 
waarvan de eerste door veel mensen 
wordt gezien als het meest toegankelijk. 
Wij spraken Rens Kattenbelt, momen-
teel praeses van Ovum Novum: “Ovum 
Novum maakt sinds 1990 deel uit van het 
Nijmeegs studentenleven. Met ongeveer 
600 leden zijn wij in korte tijd uitgegroeid 
tot de grootste studentenvereniging van 
Nijmegen. Door het jaar heen organise-
ren verschillende commissies activiteiten 
zoals het zeilweekend, wintersportreis, 
gala’s en verschillende toernooien! Zo 
zijn wij afgelopen jaar met 100 leden 
op wintersport gegaan en is er in de 
zomervakantie ook een surfreis geweest. 
Kortom, voor ieder wat wils!” 

En niet alleen buiten de coronatijd 
organiseert Ovum Novum activiteiten. 
In plaats van stil te zitten hebben ze een 
vrijwilligersactie opgezet en zijn ze langs 
jarige ouderen gegaan, hebben ze ge-
holpen met de boodschappen en ervoor 

Al die verenigingen en dat bier drinken is 
hartstikke leuk, maar kost ook geld. Dat 
moet ergens van betaald gaan worden. 
De Radboud Universiteit biedt via cam-
pusdetachering een grote hoeveelheid 
bijbaantjes aan. Denk hierbij aan barista 
spelen in een van de cafeetjes op de 
campus, maar ook het goed begeleiden 
van colleges die worden opgenomen of 
studenten coachen en helpen met essays 
en scripties bij Radboud Writing Lab. Via 

STUDENTENVERENIGINGEN

CAMPUSDETACHERING

STUDENTENPSYCHOLOOG

problemen die jouw studievoortgang in 
de weg zitten kan je terecht bij de studen-
tenpsycholoog. De studentenpsycholoog 
zit in het Berchmanianum en via een 
online formulier kan je gemakkelijk een 
afspraak maken. Ze zullen hun uiterste 
best doen om je te helpen en een pas-
sende oplossing voor jouw problemen te 
vinden. Praten kan nooit kwaad!

gezorgd dat zij zich minder eenzaam 
voelen in deze tijd. 

Maar waarom bij een studentenvereni-
ging gaan als er ook al een tal van studie-
verenigingen zijn? Rens legt het in dui-
delijke taal uit: “Een studentenvereniging 
biedt je een extra verdieping in je studen-
tentijd. Naast een hechte groep vrienden 
die je voor het leven maakt, zijn er vele 
borrels en gave activiteiten die door het 
jaar heen georganiseerd worden. Bij een 
studentenvereniging is er ruimte voor 
iedereen om zichzelf te ontwikkelen en 
zijn of haar plek te vinden. Ovum Novum 
heeft een cultuur van gelijkwaardigheid, 
wat je merkt op de vele borrels op onze 
sociëteit. Leden vanuit alle jaren komen 
naar onze sociëteit en raken bevriend 
met elkaar. Deze open cultuur maakt dat 
onze sociëteit een tweede thuis is voor al 
onze leden.” Ben je geïnteresseerd en zou 
je wel eens een kijkje willen nemen hoe 
het er bij zo’n vereniging aan toe gaat? 
Door het jaar heen organiseert Ovum 
Novum open feesten waar ook niet-leden 
meer dan welkom zijn. Nieuwe mensen 
en goedkoop bier, wat kan er nog beter?

de website van de Radboud Universiteit 
staat er bij Campus Detachering vaak een 
kleine lijst met beschikbare vacatures. 
Geen zin om elke dag te moeten kijken of 
er eindelijk iets tussen staat wat jou aan-
spreekt? Meld je dan even aan voor de 
wekelijkse nieuwsbrief. Je krijgt dan elke 
week een mailtje met nieuwe vacatures 
waar je snel doorheen kan kijken. Oh, en 
het betaalt trouwens altijd boven mini-
mumloon. Niet verkeerd meegenomen!
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CW OP KAMERS
Een kamer vinden in deze tijd is makkelijker gezegd dan gedaan. Bovendien zijn er zoveel verschillende soorten 

kamers. Hoe maak je nou de juiste keuze? Wij willen je daarbij helpen. In deze rubriek delen verschillende 
CW-studenten hun verhalen over wat voor kamer zij hebben en hoe zij aan hun kamer zijn gekomen. Van 

dispuutshuis tot hospiteeravond: alles komt langs!

TEKST FLEUR HENSEN & ELYSE KRUIT
BEELD LISAN POT

Thomas Mulder - Eerstejaars 

Ik heb in mijn leven maar 
één hospiteeravond gehad 
en dat is bij het huis waar ik 
nu woon. De kamer heb ik 
gevonden op Facebook met 
de aankondiging dat het van 
een studentenvereniging was. 
Dit leek me leuk, dus had ik op 
de kamer gereageerd. Het was 
zeker geen standaard hospiteer-
avond. Voor ik het wist stonden 
we met twintig man in een grote 

ruimte samen te genieten van een gore pasta. Na een tijdje 
werd aangekondigd dat de hospiteeravond voorbij was. Echt 
voorbij was het niet, want vervolgens kwam er iemand naar 
mij toe om te vragen of ik mee ging naar de kroeg. Voor ik 
het wist was ik tietenlam, maar wel een kamer rijker. Pas een 
maand later kwam ik erachter dat het een dispuutshuis was. 
Het leuke aan dit huis is dat je begint bij de slechtste kamers 
en naarmate je er langer woont steeds een betere kamer 

krijgt. In mijn huis wonen 
er in totaal elf mannen en 
twee katten. Ik vind mijn 
dispuutshuis geweldig en 
raad het iedereen aan er te 
gaan wonen.

Femke van der Wal - Tweedejaars

Wij zijn een lekker studentikoos 
studentenhuis waar we met acht 
meiden geregeld de boel op zijn 
kop zetten. Sinds november woon 
ik in dit herenhuis op de Sint 
Annastraat. Hiervoor woonde ik 
op de Graafseweg, maar ik zocht 
iets meer chaos in een studen-
tenhuis. Op het dispuutshuis van 
M.A.R.I.K.E.N. waar ik op dat 
moment bij ging, kwam er een 
kamer vrij en met veel geluk kreeg ik 
de kamer! Het huis heeft allemaal grote kamers, helaas geen 
gezamenlijke kamer, maar sinds quarantaine hebben we er 
zelf maar één gebouwd in de kamer van een van mijn 
huisgenoten. Al 43 jaar lang zijn er M.A.R.I.K.E.N.’s te vinden 
op de Sint Annastraat 38 en overal in het huis is wel een 
stukje geschiedenis te vinden. Sinds 
quarantaine zijn we met z’n achten bezig 
om ook ons stukje geschiedenis achter te 
laten op het huis: er zijn nu op bijna iedere 
kamer muurschilderingen te vinden en we 
hebben een shame cube gemaakt waar je 
even in mag zitten als je iets doms hebt 
gedaan. Mijn eigen kamer bevindt zich in de 
kelder en daar ben ik (vooral in de zomer) 
heel erg blij mee. In dit huis mag je helaas 
maar vier jaar wonen, dan is het weer tijd 
voor nieuwe  M.A.R.I.K.E.N.’s om hier te kun-
nen genieten van hun studententijd. Gelukkig 
heb ik nog even de tijd en kan ik nog lang 
genieten van dit mooie plekje!

DISPUUTSHUIS

SSH&

Isa Heller - Eerstejaars  

Sinds december zit ik in een hele fi jne ruime 
kamer van SSH& met een eigen wastafel en 
een gedeelde badkamer, keuken en wc. In ons 
huis wonen we met z’n zessen, drie meiden 
en drie jongens. We eten ‘s avonds vaak 
samen en spelen spelletjes onder het genot 
van (te veel) wijn. Tevens hebben we vaak 
huisavonden en is het altijd wel gezellig. 
De kamer is van SSH&, maar ik heb hem 
niet zoals Elyse gekregen via loting. Ik 
heb deze kamer via een Facebookgroep 
gevonden. Ik ben op hospiteeravond 
geweest en uiteindelijk gekozen voor 

deze kamer. Voor zolang ik studeer zie ik mezelf hier 
zeker blijven wonen. Bij SSH& moet je uit je kamer als 
je niet meer studeert, dus tegen die tijd moet ik wat 

anders gaan zoeken. Ik vind mijn kamer 
super fi jn en voor mij precies wat ik wilde. 

Zeker aan te raden!
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Sanne Hoeks - Vierdejaars 

Ik wist al heel lang dat ik op kamers 
wilde wonen, het liefst in een echte 
studentenstad zoals Nijmegen. Via 
een vriendin van mijn zus, die zelf al 
in Nijmegen studeerde, vond ik mijn 
eerste kamer. Helaas kon ik daar maar 
een half jaartje wonen en moest ik 
op zoek naar een nieuwe kamer. Dit 
keer wilde ik zeker géén tijdelijke 
kamer, want die onzekerheid levert 
veel stress op. Ik ben fl ink op zoek 
gegaan naar een kamer vlakbij het 
centrum en na een kijkavondje of 
vijf werd ik gekozen door een gezellig huis 
in de Fransestraat, waar ik sinds 2017 woon samen met 10 
andere meiden. We doen allemaal ons eigen ding, maar heb-

ben het ook zeker heel gezellig met z’n allen! Zo hebben 
we laatst een corona-huisfeestje gehouden (no worries, 

alleen met ons eigen huis-
houden), waarbij we alle kamers 
afgingen met in 
iedere kamer 
een ander
thema en
lekker drankje! 

Elyse Kruit- Eerstejaars 

Al vanaf het begin was voor mij duidelijk: ik 
moet op kamers. Vier uur reizen op een dag 
was toch echt geen optie en het leek me ook 
gewoon heel erg leuk. Op voorlichtingsdagen 
had ik gehoord van SSH&: Stichting 
Studenten Huisvesting Nijmegen. 
Hier kon ik me voor inschrijven, 
eenmalig 25 euro betalen en dan 
vanaf februari reageren op twee 
kamers per week. Toentertijd werd 
je op basis van inschrijftijd, reis- 
en eerstejaars urgentie wel of niet 

ingeloot. Puur geluk dus eigenlijk! De eerste po-
ging was meteen raak. Een kamer van 23m2 met 
eigen badkamer, slaapkamer en woonkamer. Ik 
deel de keuken met zes anderen waarmee ik ook 
samen op een gang zit. Doordat het met loting 

gaat, weet je niet met wie je samen komt te zitten. Het was 
dan ook wel even wennen toen ik merkte dat ik de Benjamin 
van het stel was. Een hechte gang is het niet echt, 
maar de prachtige kamer, goede service van 
SSH& en perfecte locatie op vijf minuten fi etsen 
van de universiteit en de stad maken dat goed. 

Ik raad het iedereen aan! 

VIA HOSPITATIE

Emma de Blok - Tweedejaars

Toen ik bijna twee jaar geleden in Nijmegen wilde gaan 
wonen, was ik op zoek naar een kamer in een écht meiden-

huis. Ik struinde hiervoor alle Facebook-
groepen af en stuurde af en toe een 
mail. Uiteindelijk kreeg ik van één huis 
een mail dat ik langs mocht komen. 
Takke zenuwachtig en met super veel 
problemen met het openbaar ver-
voer, kwam ik uiteindelijk (te laat) bij 
het huis. Eind goed, al goed: na die 
avond mocht ik mezelf een Nijmeegse 
noemen. Inmiddels ben ik binnen 
hetzelfde huis van kamer veranderd. 
De kamer is groot én heeft een eigen 
badkamer. Ik zou eigenlijk wel wat 

hechter willen worden met mijn huis, want qua 
huisgenootjes heb ik niet met alle-
maal evenveel contact. Hierin moet 
je natuurlijk ook zelf investeren en 
dat ga ik na mijn bestuursjaar ook 
zeker meer doen. Al wil ik misschien 
ook wel meer richting het centrum 
verhuizen…. Ik houd mijn opties dus 

voorlopig 
nog even 

open!
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MYCELIUM INSIDEMYCELIUM INSIDE

Een nieuw studiejaar betekent tevens een nieuw bestuur. Dit jaar is dat alweer het 32e bestuur der Mycelium. 
Omdat we de bestuursleden voorlopig nog niet op de campus kunnen ontmoeten, is hier alvast een klein 

kijkje in hun dagelijks leven. Hoe zien ze het aankomend studiejaar tegemoet? En nog belangrijker: 
wat hebben ze voor ons in petto? 

TEKST NINA VAN ZANTEN & ELYSE KRUIT
BEELD DAPHNE ESKES 

Mijn naam is Hannah Mannaerts. Ik ben 21 
jaar en zit komend jaar in mijn derde jaar
van de bachelor. Komend jaar zit ik in het 
32e bestuur van Mycelium en daar heb 
ik heel veel zin in! Ik wilde graag in het 
bestuur, omdat het me super lijkt mensen 
te helpen een fantastisch studiejaar te 
hebben dat uit meer dan alleen studeren 
en colleges bestaat. Hier wil ik me dan ook 
graag voor inzetten zodat andere leden 
ook meer uit hun studententijd kunnen 
halen. Ik dacht er vorig jaar al over na om 
in het bestuur te gaan, maar heb me toen 
hard ingezet voor de Reiscommissie. Dit 
jaar heb ik besloten een bestuursjaar te 
doen. 

Buiten mijn studie vind ik het leuk om te 
hockeyen. Samen met bestuursgenootje 
Milou en CW-genootje Maaike spelen we 
bij Apeliotes en dat vind ik mega gezellig. 
Daarnaast chill ik graag met vrienden of 
huisgenoten. Af en toe ga ik natuurlijk 
ook nog even terug naar mijn thuisthuis, 
Rotterdam, om mijn familie weer te zien. 
Hoewel ik Rotterdam een top-stad vind, 
heeft Nijmegen zeker een mooie plek in 
mijn hart veroverd en dit zal alleen maar 
meer worden natuurlijk. 

Ik denk dat ik een heleboel enthousiasme 
en plezier kan toevoegen aan het bestuur, 
want iedereen die mij kent weet dat ik het 
liefst geen Myceliumactiviteit mis en dat 
ik altijd enthousiast ben om ergens heen 
te gaan. Zelf heb ik weer ongelofelijk veel 
zin in een classic Myceliumborrel, dus 
we gaan ons er hard voor inzetten om zo 
snel mogelijk iets leuks te regelen. Ik kan 
gewoon niet wachten om weer lekker te 
feesten en de Malle uit te spelen, maar 
ook een spelletjesavond, diner of ALA 
maakt mij blij. 

Ambities die ik nog heb voor het bestuur 
komend jaar zijn onder andere activiteiten 
neerzetten die ondanks de eventuele co-
ronamaatregelen nog steeds interessant, 
leuk en gezellig zijn. Ik laat me niet tegen-
houden door het coronavirus en ik wil er 
dan ook een fantastisch jaar van maken 
samen met mijn andere bestuursleden! 
Daarnaast wil ik graag mijn best doen om 
de vereniging nog gezelliger te maken dan 
deze al is en meer eerstejaars actief bij de 
vereniging te betrekken. Ik hoop dat jullie 
er ook zo over denken en dat we elkaar 
allemaal (hopelijk in real life) snel weer 
kunnen zien! 

Voorzitter

HANNAH MANNAERTS

Ik denk dat ik een heleboel enthousiasme 
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Ik ben Milou Braat, ik ben 19 jaar en 
aankomend jaar derdejaars studente
CW. In de afgelopen twee jaar ben ik lid 
geweest van de Reiscommissie - waar-
mee we een super gave reis naar Madrid 
hebben neergezet - en van de Excursie-
commissie. Na deze twee jaar actief lid 
te zijn geweest, ben ik nu toe aan een 
nieuwe uitdaging binnen Mycelium: een 
bestuursjaar. 

Ik hockey bij de studentenvereniging 
Apeliotes. Hannah is zeker geen vreem-
de voor mij, want naast het feit dat we 
in dezelfde vriendengroep zitten, speelt 
Hannah ook bij Apeliotes. Ik hockey al 
sinds mijn zevende en ben sindsdien 
nooit meer gestopt. Daarnaast vind ik 
het heel leuk om te gaan stappen met 
mijn vrienden of ben ik altijd in voor 
een spelletjesavond. Ook ben ik dol op 
fotograferen en reizen. Dit laatste zal ik 
aankomend jaar minder kunnen doen, 
maar dat vind ik niet erg aangezien ik 

mijn bankrekening afgelopen jaar goed 
leeg zag lopen. Ik kijk er erg naar uit om 
de Mycelium camera te gebruiken en ie-
dereen vast te kunnen leggen tijdens de 
activiteiten. Deze foto’s zijn natuurlijk een 
van de beste aandenkens aan je studen-
tentijd, die je later maar al te graag voor 
je eigen kinderen wilt verstoppen. 

Het bestuursjaar lijkt me een unieke 
ervaring waarvan ik veel kan leren. Het is 
voor mij ook een fantastische mogelijk-
heid om nieuwe eerstejaarsstudenten en 
bestuursleden van andere verenigingen 
te leren kennen. Bovendien hoop ik om 
met veel enthousiasme een leuk jaar 
neer te zetten voor alle oud en nieuwe 
leden van Mycelium. Dit wordt waar-
schijnlijk wel een uitdaging vanwege 
het coronavirus, maar ik weet zeker dat, 
samen met mijn medebestuursleden, 
we heel hard ons best zullen gaan doen 
om alsnog leuke activiteiten te kunnen 
organiseren.

Ik ben Friso Berenpas, ik ben 19 jaar en 
kom uit Hengelo. Aankomend jaar begin ik 
aan mijn tweede jaar van de bachelor. Op 
een vrije dag vind ik het leuk om te spor-
ten met vrienden - bijvoorbeeld voetbal of 
basketbal - maar ook om een terras te pak-
ken of uit te gaan. Verder luister ik graag 
naar muziek of spendeer ik mijn dagen al 
zoekend naar nieuwe series op Netfl ix om 
uiteindelijk elke keer terug te komen bij 
Brooklyn Nine-Nine of The Offi ce. Ik wist 
al vanaf de introductieweek dat ik bestuur 
wilde gaan doen vanwege alle positieve 
verhalen die ik erover hoorde. Als ik die 
kans niet zou grijpen, wist ik dat ik er spijt 
van zou krijgen. 

Ik vind het enorm leuk om nieuwe erva-
ringen op te doen en nieuwe dingen te 
leren. Ik denk dat dit ook beide erg veel 
gaat gebeuren aankomend jaar. Het is 
allemaal nog erg onzeker betreffende 

de maatregelen over samenkomsten en 
wanneer we de Molenstraat weer onveilig 
mogen maken. Daarom vind ik het ook zo 
belangrijk om een sterke band te behou-
den tussen de studenten en de vereniging. 
Ook vind ik het belangrijk om de eerste-
jaars goed te begeleiden en te betrekken 
in de vereniging. Ik denk dat ik daarin 
een goede link zou kunnen zijn. We zullen 
moeten wachten op de mogelijkheden 
en waar we mee moeten werken, maar 
ik wil er desondanks een enorm leuk jaar 
van maken voor iedereen. Ik heb er super 
veel zin in en hoop dat we elkaar allemaal 
zo snel mogelijk weer kunnen zien in de 
Myka en natuurlijk in de Molenstraat!

Ik ben Lotte Bosscher, ik ben 19 jaar en ik 
ga aankomend jaar de functie van Coör-
dinator Activiteiten vervullen in het be-
stuur. Ik kom uit het dorpje Neede, dat in 
de Achterhoek ligt. Ik neem alle nuchtere 
gezelligheid mee naar Nijmegen, waar ik 
zeker van een biertje kan genieten. Shop-
pen vind ik heel leuk en dan het liefst in 
een kringloopwinkel. Er zijn hele leuke 
dingen te vinden en ik kijk dan ook altijd 
mijn ogen uit. Ik ben vrij sportief, maar 
een vaste sport beoefen ik niet. Ik skeeler 
graag met vriendinnen in Neede, wat 
al snel 20 km met een welverdiend ijsje 
wordt. Yoga vind ik ook ontzettend leuk, 
maar verder dan een YouTube tutorial 
ben ik nog niet gekomen. Tenslotte heb 
dansles gevolgd en die moves gebruik ik 
graag in de Malle!

Studievereniging Mycelium leverde een 
grote bijdrage aan het thuisgevoel dat ik 
in Nijmegen kreeg. Dat was een van de 
redenen waarom ik graag in het bestuur 
wilde. Ik zal enthousiasme, gezelligheid 
en creativiteit aankomend jaar meebren-
gen. Ondanks de coronamaatregelen 
gaan we er 100% een super tof jaar van 
maken. Dat zal een enorme uitdaging 
zijn, maar dat maakt me juist nog en-
thousiaster!

Coördinator Activiteiten

MILOU BRAAT

Secretaris

FRISO BERENPAS

Penningmeester

MILOU BRAAT

LOTTE BOSSCHER

FRISO BERENPAS
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TRENDS
Hobby’s die in de quarantaine ontstaan, hoeven niet te vergaan. Ben jij fanatiek aan het 

hardlopen, schrijven, bakken, gamen, shoppen en podcasts aan het luisteren? Dan hebben 
wij voor jou de perfecte trends gevonden, waarmee jij je quarantaine hobby’s nog een 

lange tijd door kan zetten!

TEKST LAURA HAAGMANS & SOFIA CLAVERO ROJAS
BEELD HILDE HAMHUIS

Voor de food lovers onder ons is de 
gratis Tasty app zeker het downloaden 
waard. Door naar de gerechten en bak-
sels te kijken loopt het water je al in de 
mond. De app bevat vooral echte guilty 
pleasure gerechten. Maar je kan er ook 
een aantal gezonde receptjes vinden. Op 
de app kun je aangeven of je vegetariër 
bent, zodat alle recepten voor jou per-
soonlijk relevant zijn. Daarnaast kan je 
nog allerlei andere fi lters toepassen om 
het perfecte gerecht te vinden. Door een 
recept te liken worden ze opgeslagen bij 
my recipes. Je kan zo op de app een heel 
kookboek samenstellen van recepten die 
je nog wilt proberen. Een andere super-
handige functie op deze app is dat hij ook 
je boodschappenlijstje kan samenstellen 
voor het uitgekozen recept. Alle ingredi-
enten die je al in huis hebt, klik je aan. 
Zo worden ze doorgestreept en kan je 
precies zien wat je wel nog moet halen.

TASTY

De quarantaine is voor sommigen een 
grote waas geworden aan losse dagen. 
Elke dag leek op elkaar en april en mei 
zijn zo voorbij gevlogen, zonder dat je 
het eigenlijk door hebt gehad. In de app 
Refl ectly kun je vastleggen hoe je dag 
was. De app vraagt je om je stemming 
via een schuifbalk aan te geven en 
vraagt je vervolgens hoe het komt. Hier 
kun je uit verschillende dingen kiezen, 
bijvoorbeeld blijdschap door je familie, 
door het eten dat je gegeten hebt, door 
je werk... Noem maar op. Bij de laatste 
stap kun je een verhaaltje schrijven (met 
een titel) over wat je hebt meegemaakt 
die dag of wat je lichtpuntje was van 
de dag. Je mag het zelf verzinnen. Kort 
samengevat is het dus een soort digitaal 
dagboek. Bovendien is het een leuke en 
korte dagelijkse activiteit. Je vindt altijd 
wel een moment tussendoor om het te 
schrijven: in de trein, voordat je naar bed 
gaat of tussen de colleges door. De app 
is geschikt om de positieve dingen op 
een dag te belichten, en zorgt voor een 
goede zelfrefl ectie.

REFLECTLY

Picture this: Je verveelt je en gaat even 
op bol.com of op Zalando kijken. Ineens 
heb je het besef dat je vijf t-shirts, een 
zonnebril en een platenspeler “nodig” 
hebt. Herkenbaar? Dat dachten wij ook. 
Ben je bereid om even te wachten? Met 
de app en ook website Shoptagr kan je 
heel veel geld besparen. Aan de hand 
van een Google Chrome extensie kan 
je elke keer items opslaan die je leuk 
vindt waardoor ze allemaal in een groot 
winkelmandje komen te staan. Je krijgt 
een melding als je item in de sale gaat 
of als hij weer back in stock is. Ook krijg 
je een melding tijdens het afrekenen 
van je artikelen: de app gaat opnieuw 
op zoek naar nog meer kortingscodes! 
Mocht je het nog een stapje verder willen 
brengen, kan je natuurlijk verschillende 
soorten lijsten maken voor verschillende 
aankopen. Shoptagr werkt samen met 
bijna elke (kleding)site. Schroom niet en 
download de app!

SHOPTAGR
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Buiten je studie is het natuurlijk altijd 
leuk om iets nieuws te leren. Op de fi ets 
is een mooi moment daarvoor. Hoezo? 
Je kan lekker naar een podcast luisteren. 
Wij hebben drie aanbevelingen, om je de 
komende tijd van een beetje brainfood te 
voorzien.

Als eerste is de podcast DAMN, HONEY
een aanrader. In deze podcast wor-
den wekelijks nieuwe (bekende) hosts 
uitgenodigd om te komen praten over 
wat er op dat moment gaande is. Hosts
als Sylvana Simons, Tim Hofman en Lize 
Korpershoek komen hier aan tafel zitten 
om het te hebben over onderwerpen die 
door een groot deel van Nederland als 
taboe worden gezien. Het laat je naden-
ken over onderwerpen waar je zelf nooit 
mee bezig bent geweest.

De tweede podcast die we aanraden is 
de podcast van Kaj Gorgels: EFFE RELA-
TIVEREN. In deze podcast nodigt Kaj ook 
mensen uit die iets te vertellen hebben. 
In de podcasts zit helemaal geen vaste 
opbouw. “Het is gewoon een gesprek 
en verder zien we wel!” zoals hij zelf 
zegt. Een aanrader is de afl evering met 
politicus Rob Jetten, die in de afl evering 
praat over homohaat en het vooral niet 
probeert te hebben over politiek. 

Als afsluiter de podcast van de Universi-
teit van Nederland. Hoewel er soms wat 
abstracte onderwerpen aan bod komen 
(bijvoorbeeld waarom glas het grootste 
mysterie van de natuurkunde is), zijn 
er ook veel communicatie-gerelateerde 
onderwerpen zoals beïnvloeding. En om 
je al helemaal over de streep te trekken 
zijn er onderwerpen waar jij als student 
veel aan kan hebben! Neem bijvoorbeeld 
de afl evering over wat je het beste kan 
doen de dag voor een tentamen of hoe je 
je slaapproblemen kunt oplossen. 

PODCASTS

Speelde jij vroeger ook 24/7 op je Nin-
tendo DS? Of deed je altijd Mario Kart 
op de Wii? Dan is de Nintendo Switch 
misschien wel iets voor jou! De games 
beschikbaar voor de Nintendo Switch 
zijn voor veel van ons echt jeugdsenti-
ment en halen een hoop herinneringen 
naar boven. Daarnaast zijn ze nog steeds 
super leuk om te spelen. De Nintendo 
Switch kun je aansluiten op je tv, zo 
kan je samen met je vrienden een leuke 
game-night doen! Het enige nadeel aan 
de Nintendo Switch is dat hij erg prijzig 
is, maar als je echt van gamen houdt is 
hij zeker een aanrader. Daarnaast heeft 
Nintendo ook een Nintendo Switch 
Lite ontwikkeld. Deze heeft iets minder 
functies. Je kan hem bijvoorbeeld niet 
aansluiten op de tv, maar hij is wel een 
stuk goedkoper! Dit is dus zeker een wat 
meer budgetproof tip.

In de loop van de jaren zijn er ook allerlei 
nieuwe spellen ontwikkeld die minstens 
net zo leuk zijn als de spellen waar wij 
mee zijn opgegroeid. Zo is Animal Cros-
sing nu super populair. Bij dit spel richt 
je je eigen eiland in. Door middel van het 
uitvoeren van allerlei klusjes, het ont-
dekken van het eiland en het verkopen 
van voorwerpen spaar je punten en geld 
waardoor steeds meer dingen op het 
eiland kan doen. Het is een erg zorgeloos 
en ontspannen spel, perfect om te spelen 
als je tot rust wilt komen. 

NINTENDO
SWITCH

Ben jij tijdens de quarantaine fanatiek 
gaan hardlopen? En wil jij je conditie nog 
een level omhoog brengen? Misschien 
lukt dat wel met deze app. Met de Nike 
Run app is het mogelijk om met bege-
leiding aan je conditie te werken. Vooraf 
kan je invullen wat je hardloopdoelen 
zijn en hoe vaak per week je zou willen 
trainen. De app maakt een reëel sche-
ma wat uitdagend is, maar niet te hoog 
gegrepen. Je hebt geen internet nodig 
tijdens de run, wat ideaal is! De app geeft 
aan hoe lang je nog moet en hoeveel 
calorieën je verbrand hebt. Ook heeft 
de app verschillende ‘runs’ die je kan 
doen. Er bestaat een ‘I don’t want to run-
run’ waarin je wordt begeleid door een 
professionele coach, die je gedurende 25 
minuten motiveert om te blijven rennen. 
Heb je liever geen gesprekken met een 
virtuele coach, maar ga je juist goed op 
harde muziek? De app heeft verschillen-
de playlists op Spotify gemaakt die je 
een boost geven tijdens het rennen.  Wie 
weet lukt dat hardlopen nu wel!

NIKE RUN APP
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GRATIS REAGEREN OP 
KAMERADVERTENTIES OP FACEBOOK

Voordat we je leren hoe je een kijkavond zo goed mogelijk 
doorkomt, geven we je eerst wat basisinformatie over de 
dagelijkse gang van zaken binnen de Nijmeegse kamer-
jacht. Er zijn verschillende manieren waarop studenten 
aan een kamer komen. Een van de meest populaire en 
gangbare methodes is het afstruinen van kamerpagina’s 
op Facebook. Op Kamer te huur Nijmegen en Kamersite 
Nijmegen verschijnen iedere dag legio kameradvertenties. 
Door een berichtje te sturen naar de adverterende bewon-
er laat je weten dat je geïnteresseerd bent in de kamer en 
graag op de kijkavond zou willen komen. In zo’n berichtje 
stel je jezelf meestal voor aan je potentiële huisgenoten 
en vertel je waarom je enthousiast bent over de kamer. 
Originaliteit en toewijding zijn essentieel voor het vinden 
van geschikte kamers op Facebook. De populairste kamers 
krijgen in het hoogseizoen soms wel 100 berichtjes. Reken 
er maar niet op dat die allemaal gelezen worden. Origi-
naliteit wordt meestal op prijs gesteld, wees dus niet bang 
om buiten de lijntjes te kleuren en je creatieve geest vrij te 
laten. De ervaren rotten onder de studenten hebben in hun 
leven al vaak potentiële nieuwe huisgenoten moeten se-
lecteren voor de kijkavond en hoewel ieder mens uniek is, 
zijn hun voorstelberichtjes dat vaak niet. Schroom niet om 
in je omgeving om hulp te vragen, in je vriendenkring of je 
familie zit altijd wel een creatief wonder dat je op weg kan 
helpen. Kleine tip vanuit de redactie van Freem: gebruik 
beeldmateriaal om je berichtje te ondersteunen!

MELD JE AAN BIJ SSH& (STICHTING 
STUDENTENHUISVESTING NIJMEGEN)

De SSH& is een woningcorporatie die een groot deel van 
het kameraanbod in Nijmegen beheert. Als je je inschrijft 
kun je je één keer per week aanmelden voor een kamer 
uit het aanbod op de website. Onder de aanmeldingen 
verloot de corporatie 1 woonplek. Als je langer dan twee 
uur moet reizen om in Nijmegen te komen kun je reisur-
gentie aanvragen, je mag dan onbeperkt reageren op het 
kameraanbod.

In sommige gevallen kiezen de bewoners zelf een nieuwe 
huisgenoot, als je je voor die kamers aanmeldt, geldt een 
vergelijkbare selectie als op de gratis Kamerpagina’s op 
Facebook. Kamers van de SSH& zijn meestal een stuk 
goedkoper dan kamers van particuliere verhuurders, maar 
de concurrentie is moordend. 

TREK EROP UIT IN NIJMEGEN…

Bijna vijftig procent van de kamers wordt via via ver-
kregen. Dus hoe handig de verschillende kamerplatformen 
ook zijn, een sociaal netwerk opbouwen in Nijmegen is 
minstens even belangrijk. Neem een baantje, drink bier op 
het terras, meld je aan bij een sportvereniging, nodig jezelf 
uit voor feestjes, ga naar festivals, praat met vreemden. 
Als je de oudste stad van Nederland met een open houd-
ing tegemoet treedt geeft ze je veel terug. Tijdens het ver-
schijnen van deze Freem kan het zijn dat niet alle sociale 
ontmoetingen mogelijk zijn, het coronabeleid is onzeker en 
kan van tijd tot tijd veranderen. Ook hier is weer het devies 
om creatief te zijn. Hoewel het natuurlijk altijd leuker is om 
mensen in real life te ontmoeten, bieden sociale media 
mogelijkheden genoeg.

MET EEN BETAALD ACCOUNT OP 
KAMERJACHT

Op websites als Kamer.nl en Kamernet.nl worden poten-
tiele huurders en verhuurders met elkaar in contact geb-
racht. Met een premium account kun je je onbeperkt voor 
kamers aanmelden. Voordeel van zo’n account op deze 
sites is dat je relatief weinig concurrentie hebt van andere 
studenten en dat je je persoonlijke kamervoorkeuren kunt 
opgeven. Nadeel is dat een premium account geld kost, zo 
ben je op Kamernet.nl 35 euro kwijt voor een maand lang 
onbeperkt reageren. Ander nadeel is dat er relatief weinig 
studentenhuizen op Kamernet staan. Vaak is er dus geen 
kijkavond waarbij de bewoners een nieuwe huisgenoot 
kiezen, maar plant de huurbaas een bezichtiging waar hij 
iemand kiest en huurbazen kiezen je meestal niet om je 
sprankelende karakter. Zij kijken vooral of ze erop kunnen 
rekenen dat je de huur op tijd betaalt en het huis heel laat.

Voor kamerzoekende studenten is het dringen geblazen in Nijmegen. Het aantal studenten dat op zoek is stijgt 
nog ieder jaar, terwijl het aanbod achterblijft. Het is nog een pittige klus om een betaalbare woonruimte te 

vinden in een leuk studentenhuis. Reden tot paniek is dat gelukkig allerminst. Met deze basisgids van de Freem
baan je je gemakkelijk een weg door de kamerjungle.

HOE OVERLEEF IK DE 
KAMERJUNGLE?
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DO’S

Wees jezelf. Het klinkt mega cliché en het is een open deur, maar het is wel heel 
belangrijk. Iedereen wil natuurlijk uitgekozen worden en wringt zichzelf in allerlei 
bochten hiervoor. Vaak vinden mensen na een aantal hospiteeravonden opeens een 
kamer doordat ze waren gestopt met zich voordoen als de ideale huisgenoot. Natu-
urlijk is het zinvol om je beste eigenschappen te belichten, maar het is niet handig om 
een façade op te houden.

Maak het niet te groot voor jezelf; het is maar een kijkavond en het is niet het einde 
van de wereld als je niet uitgekozen wordt. De meeste kamerzoekenden hebben heel 
wat kijkavonden achter de rug voordat ze hun huidige kamer vonden. Gespannen zijn 
voor een kijkavond is helemaal niet erg, dus je kunt hier best open in zijn. Dat kan de 
spanning voor jou al wat minder maken en zorgen voor een chille vibe. 

De huisgenoten hospiteren ook bij jou. Hier denk je misschien niet direct aan, omdat 
je graag zo snel mogelijk een kamer wilt vinden. De sfeer in een studentenhuis en de 
mensen die er wonen maken echter ook een indruk op jou. Het is belangrijk dat je een 
huis vindt waar ook jij je thuis in gaat voelen. Als je tijdens de kijkavond je oncom-
fortabel voelt, of het voelt alsof er iets niet helemaal klopt, neem de kamer dan niet 
als je uitgekozen wordt. Vertrouw op je onderbuikgevoel, want die klopt meestal wel. 
Beter gelukkig zonder kamer, dan ongelukkig met een kamer.

DON’TS

Breng geen cadeautje mee. Dat is misschien verleidelijk. Een goede fl es wijn, choc-
olade, een bos bloemen… Ga zo maar door. Het lijkt wellicht alsof dat jou net wat 
specialer zal maken dan de anderen. Hoewel het goed bedoeld is, komt het al snel 
slijmerig over. Wat eventueel wel zou kunnen werken is iets meenemen wat iets over 
jou zegt, maar pleasen werkt nooit. Notabene zijn er ook studentenhuizen die vragen 
of je een krat bier of een fl es drank mee wilt nemen naar de kijkavond. Of je dat goed 
of slecht opvat, kun je zelf afwegen. 

Kom niet te laat, maar ook zeker niet te vroeg. Hospiteeravonden zijn vaak strak 
gepland, waarbij de tijden waarop (groepjes) hospiteerders zijn ingedeeld snel achter 
elkaar zijn. Vroeg aanbellen terwijl de vorige nog zit te kletsen is not done. Te laat 
komen is ook niet zo netjes, vanwege die strakke planning. Als je onderweg bang 
bent dat je te laat komt, contacteer dan degene waar je contact mee hebt gehad over 
de kamer. Vaak krijg je zelfs een telefoonnummer van tevoren. Als je laat weten dat je 
te laat komt, dan ben je er in ieder geval open en eerlijk over. 

Vertel niet dat dit al je 45ste hospiteeravond is. Medelijden wekken gaat je niet hel-
pen. Natuurlijk is het logisch dat je na de 44ste keer de hoop enigszins hebt opge-
geven, maar voor jou zijn er twintig anderen die ook allemaal de kamer willen. Hoe 
bot het ook is, je bent toch een beetje een nummertje voor de bewoners. Houd je 
hoofd koel en lucht je hart over je hopeloosheid bij je vrienden thuis.

DE KIJKAVOND: DO’S & DON’TS

TEKST ILJA SCHEIFES & ESMÉE MOOREN     
BEELD LISAN POT

Tot slot een hart onder de riem van ons: het komt
allemaal goed. Je deelt dit leed met veel andere 
studenten! Als je over een tijdje op je nieuwe kamer zit, 
gezellige huisgenoten hebt en op je plek zit in Nijmegen, 
dan ben je de struggle van het zoeken naar een kamer 
weer snel vergeten. 

 ILJA SCHEIFES & ESMÉE MOOREN     
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HOTSPOTS 
IN NIJMEGEN
Als nieuwe student in een vreemde stad valt er genoeg te ontdekken. Maar waar moet je beginnen? De Freem 
heeft een aantal hotspots van Nijmegen voor je verzameld waarmee je onze geliefde stad leert kennen. 

TEKST ILJA SCHEIFES & ESMÉE MOOREN
BEELD EVA NAGELKERKE

Rustig wakker worden doe je bij Bhalu, een multifunctioneel café waar je zowel je ei-
gen yogamat kunt reserveren als koffie met havermelk kunt drinken. De loungemuziek 
op de achtergrond binnen een rustige huiskamerstijl maakt dat Bhalu het ideale café is 
om in te studeren. De menukaart van Bhalu is volledig veganistisch; de bietenpannen-
koek met vers fruit, noten, granola en bessensaus zijn een specialiteit van het huis. 
Bhalu: Bloemerstraat 95

DE DAG OPSTARTEN BIJ BHALU

Nijmegen heeft als oudste stad van 
Nederland een rijke geschiedenis. In 
het prachtige museum Het Valkhof 
wordt een vaste collectie archeologi-
sche vondsten en opgravingen uit de 
Romeinse tijd tentoongesteld. Is kunst 
uit de oudheid niet zo jouw ding? Dan 
hebben ze ook moderne kunst, van 
Nederlandse Popart uit de jaren 60 tot 
schilderijen uit het Magisch Realisme. 
Daarnaast zijn er regelmatig wisselende 
tentoonstellingen waarin bijvoorbeeld 
hedendaagse kunstenaars de oudheid 
opnieuw interpreteren, of Gelderland 
als thema centraal staat. Het museum 
ligt aan het Valkhofpark, zeker de moeite 
waard voor een wandeling. Dit museum 

is een ideaal uitje met je ouders als ze bij 
jou op bezoek komen.

Als je juist zin hebt in iets hippers, neem 
dan eens een kijkje bij Expoplu, een 
kunstplatform gevestigd in de voormali-
ge Paraplufabriek in de woonwijk Botten-
daal. Hier komt hedendaagse kunst uit 
allerlei disciplines samen, wat voor een 
mooi dynamisch geheel zorgt. 

Pal tegenover de straatfonteinen aan het 
Hertogplein staat het MuZIEum. In dit 
museum kun je voor even in de huid te 
kruipen van blinde mensen. Zo word je 
tijdens de zogenaamde donkerbelevin-
gen meegenomen in het dagelijks leven 

MUSEA BEZOEKEN IN NIJMEGEN

Lunch op z’n Scandinavisch bij Fika. Dit lunch- en borrelcafé is gebaseerd op het 
gebruik ‘fika’ uit Zweden en Finland. Fika betekent het onderbreken van je dagelijkse 
bezigheden om bij elkaar te komen voor een lekkere kop koffie en een kaneelbroodje. 
Bij Fika serveren ze heerlijk belegd smørrebrød. Hierbij kun je combinaties maken van 
verschillende broodjes, ideaal voor mensen die nooit een keuze kunnen maken!
Fika: Van Broeckhuysenstraat 5

LUNCHEN BIJ FIKA

van een blinde. Onder begeleiding van 
een van de blinde medewerkers ga je 
onder andere boodschappen doen in 
de supermarkt, iets drinken in een café 
en leer je hoe je veilig een drukke weg 
oversteekt. De tocht speelt zich af in een 
nagebouwde wereld, enig denkbeeldig 
vermogen is dus geen overbodige luxe. 
Een donkerbeleving in het MuZIEum is 
trouwens ideaal voor een date: je raakt 
elkaar namelijk nog wel eens kwijt in 
het donker en niets is romantischer dan 
elkaar al tastend in het duister terug-
vinden. 
Museum het Valkhof: Kelfkensbos 59, 
Expoplu: Van Oldenbarneveltstraat 63a, 
MuZIEum: Ziekerstraat 6b.

MEUBELS EN KLEREN SCOREN IN KRINGLOOPWINKELS
Nijmegen telt verschillende kring-
loopwinkels waar je goedkoop leuke 
meubels kunt scoren voor in je nieuwe 
kamer. Zo richt je kamer niet alleen 
uniek in, maar ben je ook duurzaam 
bezig. Een van de populairste en tevens 
grootste kringloopwinkels is Het Goed, 
dat aan de rand van het Waterkwartier 
te vinden is. Op de begane grond vind 
je vooral meubels en kleding, op de 
eerste verdieping vind je onder andere 
elektronica en boeken. Er is ook een 
klein cafeetje waar je, omringd door 

boekenkasten, koffie of thee met appel-
taart kunt bestellen. 

In de buurt van de campus vind je 
M.a.r.o. en Kringloopwinkel Marcel. Deze 
twee kringlopen staan bekend om hun 
uitgebreide assortiment meubels. Voor 
boeken en keukenspullen moet je bij 
Kleren Goed zijn. Deze knusse kringloop-
winkel ligt op de grens van de populaire 
wijk Altrade (Nijmegen-Ozost) en het 
centrum, waardoor je er snel even kunt 
langsgaan tijdens een dagje shoppen. 

Ben je juist op zoek naar vintage kle-
ding en heb je geen zin om uren tussen 
Miss Etam kleding te zoeken voor één 
mooi vintage stuk? Dan ben je bij Fa-
brics & More aan het goede adres. Hier 
betaal je per kilo. Wel een iets prijzigere 
winkel, maar zeker de moeite waard. 
Het Goed: Industrieweg 50, M.a.r.o.: 
Heidebloemstraat 1, Kringloopwinkel 
Marcel: Marie Curiestraat 72, Kleren 
Goed: Prins Hendrikstraat 14a, Fabrics 
& More: Derde Walstraat 83
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Na een middag shoppen is een welverdiende pauze op zijn plaats. Het bijzijn 
van katten maakt deze break nog beter. In Kattencafé Balthazar serveren ze 
heerlijke koffie en gebak. Er wonen hier zeven lieve katten, die graag een aaitje 
ontvangen. De katten komen allemaal uit een opvang en hebben nu een per-
manent plekje in het café. Als kattenliefhebber is dit dus de place to be. Als je 
verzekerd wilt zijn van een plekje, reserveer dan even van te voren. Om ervoor 
te zorgen dat de katten niet overprikkeld raken zijn er namelijk een beperkt 
aantal zitplaatsen beschikbaar. 
Kattencafé Balthazar: Van Welderens

KATTEN KNUFFELEN IN BALTHAZAR

Waar je bij Pathé en Vue vooral Hollywood kaskrakers in de filmagenda vindt, 
kun je bij LUX terecht voor Arthouse-films en niche films die het grote publiek 
niet gehaald hebben. Studenten betalen er slechts 7 euro om een film te be-
zoeken en naderhand kun je terecht in het café voor een hapje of een drankje. 
Echte filmfanaten raden we aan een Cineville pas aan te schaffen, daarmee kun 
je voor 17,50 euro onbeperkt naar de film en theater in veertig verschillende 
bioscopen en theaters in Nederland. 

Wie LUX van binnen heeft gezien zou het misschien niet verwachten, maar een 
paar keer per jaar wordt het gemoedelijke café omgebouwd tot danszaal. 
Tijdens Plakken & Schuren smelten de bezwete lijven samen op een mix van 
RnB, Dancehall, Hiphop en Reggaeton.  
LUX: Mariënburg 38-39

ARTHOUSE FILMS KIJKEN IN LUX

De geliefde stamkroeg van onze studievereniging Mycelium mag niet ontbreken 
in het rijtje hotspots. Malle Babbe is dé plek waar onze maandelijkse borrels zijn 
en we samen dansen op Peanut Butter Jelly. Hopelijk kan dat snel weer plaats-
vinden! De Malle Babbe ligt in de Molenstraat, de populairste (en om eerlijk te 
zijn ook de enige) uitgaansstraat van Nijmegen. Je vindt er ook Drie Gezusters 
en Café van Buren, waar regelmatig feesten worden gegeven van verschillende 
studieverenigingen samen. Zo ontmoet je misschien ook wat mensen van an-
dere studies. Hitmuziek voert de boventoon in de Molenstraat. De NDRGRND is 
de vreemde eend in de bijt, daar vind je het iets alternatievere circuit. Je weet er 
van tevoren nooit wat je kunt verwachten; de ene avond gaan de vuistjes in de 
lucht op techno en de andere avond stuitert iedereen de zaal door op blije rock. 
Ook overdag is de Molenstraat de moeite waard, de verschillende cafés hebben 
ruim aaneengesloten terrassen waar op zonnige vrijdag-namiddagen het bier 
rijkelijk vloeit. Dat terrassen loopt nog wel eens uit de hand en drie keer raden in 
welk café je rond een uurtje of 1 je geliefde studiegenootjes tegenkomt...
Malle Babbe: Molenstraat 65

BIER DRINKEN IN DE MALLE BABBE

Brak uitwaaien doe je in de Ooijpolder, een natuurgebied aan de Waal, ten oos-
ten van Nijmegen. Pak de fiets of de benenwagen en trek erop uit, geef je ogen 
goed de kost. Je vindt er wilde paarden, bizons (niet aaien!) en allerlei verschil-
lende soorten vogels die de stad mijden. Een wereldreis hoef je er niet voor te 
maken, binnen tien minuten fietsen heb je de drukte van de stad al achter je 
gelaten. Daarom is Nijmegen zo’n fijne studentenstad, het heeft zowel de leven-
digheid van een studentenstad als de rust van een plattelandsdorpje..

UITWAAIEN IN DE OOIJPOLDER
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Bij Direct Result Nijmegen bieden we eveneens...

Kans op doorgroeimogelijkheden

Persoonlijke ontwikkeling op het gebied van sales

Aantrekkelijke commerciële werkervaring op je CV

Een informele werksfeer met veel leeftijdsgenoten en 
elke maand een persooneelsborrel

Een werkplek waar je enorm veel kunt leren en waar jij
je tegelijkertijd voor grote organisaties inzet

024 323 08 32 nijmegen@direct-result.nl

Aanmelden via Mycelium levert de vereniging sponsorgeld op!

Wil jij je communicatie vaardigheden
 in de praktijk brengen?

 En wil jij ..

 €70 tot 250 
per dag bijverdienen? 



 

. 

Bij Direct Result Nijmegen bieden we eveneens...

Kans op doorgroeimogelijkheden

Persoonlijke ontwikkeling op het gebied van sales

Aantrekkelijke commerciële werkervaring op je CV

Een informele werksfeer met veel leeftijdsgenoten en 
elke maand een persooneelsborrel

Een werkplek waar je enorm veel kunt leren en waar jij
je tegelijkertijd voor grote organisaties inzet

024 323 08 32 nijmegen@direct-result.nl

Aanmelden via Mycelium levert de vereniging sponsorgeld op!

Wil jij je communicatie vaardigheden
 in de praktijk brengen?

 En wil jij ..

 €70 tot 250 
 per dag bijverdienen? 

TEKST FLEUR HENSEN 
BEELD DAPHNE ESKES

“‘Welke studie-ervaring is jou het meest bijgebleven?”

De bachelorscriptie klinkt als één van de ergste dingen die je de 
gehele studie meemaakt, maar dit is eigenlijk een typisch geval-
letje van ‘Het leven is één groot feest, maar je moet wel zelf de 
slingers ophangen’. In mijn geval gebeurde dit door hele dagen 
in de UB door te brengen en dan toch aan het einde van de dag 
mijzelf afvragen waarom ik zo weinig op papier heb gezet. Cha-
teau Meiland terugkijken, om de haverklap naar de Spar en de 
wc of koffie halen en voornamelijk heel hard roepen dat we het 
zo zwaar hadden, waren een aantal redenen. Daarnaast waren 
de werkgroepen op donderdagmiddag vaak het hoogtepuntje 

van de week. Toch wel vaker dan ons lief was, zaten we brak of 
nog steeds aangeschoten naar de andere studenten te luis-
teren, waarbij ik samen met mijn vrienden herinneringen van 
de avond ervoor aan het ophalen was. De kater in combinatie 
met de slappe lach leidde tot nogal verwarrende, niet logische, 
domme vragen vanuit onze kant naar docent Doeschka, omdat 
we toch wilden overkomen alsof we onze opdrachten netjes 
hadden gemaakt en we niet heel erg hunkerden naar een koud 
blikje cola. Al met al heb ik uiteindelijk natuurlijk ook hard 
gewerkt en mijn scriptie netjes afgerond!

Derdejaars

Waarschijnlijk hebben jouw meeloop- en proefstudeerdagen als toekomstig eerstejaarsstudent 
een andere invulling gekregen dan je misschien hoopte. De keuze voor Communicatieweten-

schap is inmiddels gemaakt, maar wat voor leuke dingen biedt deze studie jou precies? Om alle 
aanstormende CW’ers een handje te helpen, vroegen wij daarom enkele ouderejaars:

VRAAGVAN VANDAAG

Pleun Cornelis

De studie-ervaring die ik nooit meer 
zal vergeten, is mijn semester in de 

Verenigde Staten. Ik wist niet zo goed 
wat ik moest verwachten van het kleine 

dorpje Boone in de bergen van North 
Carolina, maar het bleek een schot in de 

roos! Het klinkt misschien cliché, maar 
het is echt een beetje ‘net als in de film’. 

Van kennis maken met de (zuidelijke) 
Amerikaanse cultuur en het universi-

teitsleven tot een roadtrip met mensen 
van over de hele wereld. Te veel nieuwe 

ervaringen om op te noemen, maar 
samen onvergetelijk!

Vierdejaars
Wat me het meest is bijgebleven 
(ondanks de genuttigde alcoholische 
versnaperingen), is toch echt wel de 
studiereis naar Boedapest. Met heel 
Mycelium hebben we die stad een 
week op zijn kop gezet. We hebben 
door de hele stad spellen gespeeld, 
zijn met een privébus naar een filmset 
geweest en zijn natuurlijk elke nacht 
uitgegaan. We gingen de laatste dag 
ook nog naar een badhuis waar we de 
hele dag een beetje hebben gedob-
berd in dat water en heerlijk konden 
bijkomen van de afgelopen week.

Masterstudent
Bram van Bussel Noortje van Zijl

Ik vond het erg leuk om met Mycelium 
tijdens een excursie een kijkje te mogen 
nemen bij het programma ‘Deze Quiz is 
voor Jou’ dat werd gepresenteerd door 

Linda de Mol. Interessant om te zien 
hoe het er in een echte televisiestudio 

aan toe gaat!

Tweedejaars
Mijn meest memorabele ervaring is 
uiteraard mijn bestuursjaar! Ik heb 
ontzettend veel leuke dingen mogen 
meemaken het afgelopen jaar. Ik heb 
ontzettend veel nieuwe dingen geleerd 
en nieuwe lieve mensen leren kennen. 
Ik zou het voor niks willen ruilen en zou 
het zo weer overdoen!

Tweedejaars
Sanne Burgers Eline Keuven
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STUDENT(EN)TALENT
In het studententalent nemen we iedere editie een kijkje in het leven van een CW-student met een bijzonder 

verhaal. In deze editie nemen we een kijkje in het leven van pre-master studente Aster Taken. Zij is tijdens de 
coronatijd sieraden gaan maken samen met haar zus en zo een mini verkoop begonnen via haar

 Instagramaccount. Ze heeft iets ‘moois en positiefs’ gehaald uit deze rare tijd!

Vorig jaar is Aster begonnen aan de 
premaster Communicatie hier op de 
Radboud Universiteit. Statistiek had ze 
het eerste jaar niet gehaald, dus hier-
door volgde ze nog een jaartje langer de 
premaster, wel maar voor één vak. Dit 
betekende heel veel vrije tijd! Deze tijd 
heeft Aster ingevuld door te gaan werken 
bij Dille & Kamille overdag en in de avon-
den had ze nog een horecabaantje bij 
Popocatepetl. In januari heeft ze statistiek 
gehaald, wat betekende dat ze de rest 
van het jaar geen colleges meer had.

Net voordat de coronacrisis begon was 
Aster samen met een goede vriendin, 
Anne, op reis. Ze is zes weken lang 
op reis geweest door de Filipijnen en 
Indonesië. Ze zouden samen eigenlijk 
ook nog naar Thailand gaan, maar helaas 
werd het coronavirus steeds verder ver-
spreid waardoor Aster en Anne besloten 
om terug naar Nederland te gaan. Door-
dat ze eerder terug was dan gepland, had 
ze ineens niet zo veel meer te doen. Ze 
had geen colleges, geen werk en ze kon 
niet meer reizen. Na terugkomst sprak ze 
nog vaak af met Anne, aangezien ze al 
zes weken samen hadden gespendeerd. 
Op een geven moment hadden ze zin 
om samen iets te gaan maken. Ze zijn 
toen spontaan kraaltjes gaan kopen en 
hadden ieder voor zichzelf armbandjes 
gemaakt. 

Aster nam de kraaltjes mee naar huis. Op 
dat moment woonde ze tijdelijk bij haar 
ouders, omdat haar kamer werd onder-
verhuurd. Haar zus Jasmijn, die eigenlijk 
ook op reis zou moeten zijn, zat ook thuis 
omdat ze haar kamer had opgezegd. 
En van het een kwam het ander! Aster 
ging samen met haar zus steeds meer 
armbandjes, kettinkjes en enkelbandjes 
maken. Ook vond, kreeg en kocht ze 
steeds meer kraaltjes. Uiteindelijk had-
den Aster en Jasmijn genoeg sieraden 
voor zichzelf gemaakt. De nabije omge-
ving van Aster en Jasmijn vonden de 
sieraden mooi en wilde er ook wel eentje 
hebben. Zo hebben ze er een gemaakt 
voor hun buurmeisje en hun nicht. Toen 

ze de sieraden in haar Instagram verhaal 
zette, reageerden er steeds meer mensen 
op. In totaal hebben ze er nu wel meer 
dan 100 gemaakt! Ze vonden het erg leuk 
om samen creatief bezig te zijn en om 
mensen om hen heen op te fleuren met 
een sieraadje als lief gebaar. In het begin 
vroegen ze er geen geld voor, maar toen 
er steeds meer mensen reageerden, zijn 
ze wel om een kleine bijdrage gaan vra-
gen. Ook omdat het ze anders zelf geld 
zou gaan kosten. 

Aster werkt weer bij Dille & Kamille 
en bij de ijssalon in de buurt van haar 
ouders. Dus zoveel tijd als ze eerst had, 
heeft ze nu niet meer. Zij en haar zus vin-
den het wel nog steeds leuk om sieraden 
te maken, en zolang er mensen zijn die 
ernaar vragen, blijven ze het ook doen. 
Het blijft echter wel binnen de eigen 
kringen. Een echte webshop kost veel 
tijd, en het is moeilijk om origineel te zijn 
binnen de sieradenwereld. Uiteindelijk 
zou dat Aster en Jasmijn meer geld kos-
ten, dan opleveren. Mocht jij graag nog 
een kettinkje, armbandje of enkelbandje 
willen bestellen, neem dan een kijkje op 
het Instagramaccount van Aster, 

TEKST LAURA HAAGMANS
BEELD LISAN POT
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Als student is het leven nog lekker overzichtelijk; naar college (of niet), studeren, soms een beetje 
sporten, slapen en natuurlijk bier drinken! Er komt echter een tijd dat je een prachtige bul in je han-
den gedrukt krijgt en je plotseling geen student meer bent. Wat dan? The (C) Way Up geeft  je iedere 

editie weer een inspirerend kijkje in het leven na de studie Communicatiewetenschap.

Je bent klaar met je studie. En dan? 
Zo’n zes jaar geleden stond oud-CW’er 
Gerco Maasbach voor dit dilemma. 
Inmiddels is hij 29 jaar oud en heeft nu 
al een imposante loopbaan. Dat begon 
allemaal bij een klein bedrijfje in het hart 
van de Betuwe. Gerco vertelt: “Na mijn 
studie wist ik niet zo goed waar ik aan 
de slag kon. Tijdens mijn afstudeersta-
ge bij Sportfondsen maakte ik folders, 
magazines, posters, etc.. Dus besloot 
ik bij mijn eerste sollicitatie voor een 
communicatiebureau een berg aan pro-
motiemateriaal mee te nemen om mijn 

toenmalige werkgever te laten zien wat 
ik in m’n mars had. Vanwege mijn grote 
enthousiasme en passie voor communi-
catie werd ik aangenomen om een nieuw 
project uit te voeren: het schrijven van 
een jubileumboek.” 

Uiteindelijk bleef het niet alleen bij het 
schrijven van dat boek. Van de nieuwe 
jongen op kantoor ontwikkelde hij zich 
tot hoofdredacteur van het vakblad voor 
datzelfde communicatiebureau. Hij ver-
telt: “Ik hield me met van alles bezig, van 
artikelen schrijven en redigeren tot de 
vormgeving van het blad, het maken van 
animaties en allerlei andere traffi cwerk-
zaamheden. Traffi c wil zeggen dat je alle 
lijntjes binnen een proces aan elkaar 
knoopt. Je monitort dus het hele proces 
van een opdracht.” 

Dit laatste bracht Gerco bij een nieuwe 
baan als traffi c manager op de communi-
catieafdeling van Wageningen University 
& Research. In zijn rol als traffi c mana-
ger was hij het eerste aanspreekpunt 
voor opdrachtgevers en coördineerde 
hij verschillende communicatieprojec-
ten. Hiervoor stuurde hij een team van 
vormgevers aan en ging hij langs bij 
drukkerijen en printers om te controleren 
of de producten voldeden aan zijn eisen 
én die van de huisstijl. Het gebrek aan 
diepgang zorgde er uiteindelijk voor dat 
hij na twee jaar de overstap maakte naar 
de Rabobank. 

Sinds anderhalf jaar werkt Gerco daar als 
operations professional op de afdeling 
zorgplichtcommunicatie. Gerco en zijn 
team zijn verantwoordelijk voor de 
klantcommunicatie bij (complexe) bood-
schappen. Het doel is om deze te vertalen 
naar heldere en begrijpelijke taal en dat 

de klant deze boodschap op het juiste 
moment en via het juiste kanaal ont-
vangt, bijvoorbeeld door middel van een 
brief. “Het schrijven van een brief lijkt 
heel simpel, maar een goede brief moet 
duidelijk zijn en aansluiten op alle andere 
communicatie tussen de bank en die 
specifi eke klant: we kijken naar de hele 
klantreis en verplaatsen ons in de klant. 
Telkens weer is dat een uitdaging. In mijn 
ogen is dit de kracht van communicatie.” 
Gerco omschrijft zijn rol als een spin in 
het web: “Mijn team is heel divers. Elk 
van ons heeft een andere achtergrond 
of specialisme. Zo heb ik een collega die 
voorheen video’s maakte en een colle-
ga met een juridische achtergrond. En 
daar ligt ook de kracht van het team: we 
helpen elkaar en vullen elkaar aan tijdens 
een communicatieproces.” 

Dat is niet het enige waarvan hij energie 
krijgt. Ook het contact met klanten van 
de Rabobank inspireert hem. “In mijn 
studententijd werkte ik 5,5 jaar voor de 
Efteling als gastheer van de attracties in 
het Ruigrijk. Het contact met gasten in 
het park vond ik toen al geweldig. Van-
daag de dag ben ik nog steeds blij met 
de ervaring die ik daar heb opgedaan.” 
Verder is Gerco heel trots op de ontwik-
kelingen van zijn team bij de Rabobank. 
Voor de toekomst ziet hij hier nog veel 
kansen en uitdagingen om de klantcom-
municatie verder te optimaliseren.

NAAM
Gerco Maasbach

FUNCTIE
Operations professional op de 
afdeling zorgplichtcommunicatie 
bij de Rabobank

AFGESTUDEERD IN
2014

“En daar ligt ook de 
kracht van het team: we 
helpen elkaar en vullen 
elkaar aan tijdens een 
communicatieproces.” 

THE
(C) WAY UP

TEKST NINA VAN ZANTEN
BEELD HILDE HAMHUIS
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ST   RING
Al geruime tijd moeten we onze weg proberen te vinden in de 
aanpassingen rondom het coronavirus, oftewel: ons aanpas-
sen aan het ‘nieuwe nu’. Het nieuws – nep of echt – komt je 
van alle kanten aanwaaien en menig fanatieke Facebookers 
en Twitteraars haken hier gretig op in. In tijden van onzeker-
heid creëert iedereen graag zijn eigen regels en waarheden en 
spuit men graag ongegeneerd zijn mening, met alle gevolgen 
van dien.

TEKST FLEUR HENSEN
BEELD EVA NAGELKERKE

Dat dit ‘nieuwe nu’ invloed heeft op ons allemaal is 
niet heel erg gek. In die kleine winkel om de hoek is 
anderhalve meter afstand houden nou ook niet 
bepaald een pretje. Bijvoorbeeld wanneer dat ene 
oude vrouwtje rustig de tijd neemt om te bekijken 
welke brokken ze voor haar hondje meeneemt, maar 
je er net niet langs kan, want ‘anderhalve meter’. We 
hebben met genoeg aanpassingen te maken gekre-
gen, zowel in het echte leven als in het online leven. 

Veel mensen gaan nog een stukje verder dan de 
maatregelen van het RIVM en delen graag hun 
eigen waarheden. Zo is fake news wederom erg van 
toepassing in deze tijd. De buurvrouw is namelijk 
ineens een heuse viroloog geworden en belooft je 
vrij van corona te blijven door vitaminepilletjes te 
slikken. Daarbij komt ook nog Donald Trump die 
beweerde dat bleekmiddel drinken helpt tegen het 
coronavirus. Nu valt sowieso alles wat Donald Trump 
zegt wel in twijfel te worden getrokken, maar aan de 
gedachte van het drinken van bleek viel mijn mond 
open van verbazing. Over presidenten gespro-
ken: menig president ontkende in eerste instantie 
überhaupt het hele coronavirus en zo zijn er ook 
vele mensen die pleiten voor het afschaffen van de 
anderhalvemetersamenleving en zich aansluiten 
bij toepasselijke Facebookgroepen met de nodige 
‘hoogwaardige nieuwsfeitjes’ van dien. Dat we 
elkaar tot waanzin drijven, is nog zacht uitgedrukt. 
Van het massaal inslaan van toiletpapier tot het in 

brand steken van zendmasten, omdat het nieuwe 
5G-netwerk het coronavirus zou veroorzaken. Niks is 
te gek in tijden van onzekerheid, lijkt het. 

Sociale media zijn enerzijds wel goed middel om je 
ergens over uit te spreken, maar bedenk ook dat het 
naast het feit dat het fake news kan zijn, het ook niet 
altijd gepast is. Zo gaat het omtrent de Black Lives 
Matter -beweging – die nu volop gaande is – nog 
een stapje verder. Mensen lijken soms te vergeten 
waar dit precies om draait. Een snelle reactie op Fa-
cebook of Twitter is dan snel geplaatst. Dat het hier-
bij draait om racisme en zwarte mensen die anders 
worden behandeld op verschillende gebieden, heeft 
niks te maken met het feit dat Kees Janssen ook 
hard heeft moeten werken om die felbegeerde baan 
te krijgen. Mensen missen vaak het punt als het om 
bepaalde belangrijke zaken draait en hebben er een 
handje van om meteen te beginnen met: ‘Ja, maar 
ik...’. Super fijn, Kees, dat je die droombaan hebt, 
maar Achmed was überhaupt niet eens uitgenodigd 
voor een sollicitatiegesprek. 

Kortom: laten we met zijn allen wat voorzichtiger 
zijn in wat we plaatsen en daarmee ook met wat we 
geloven wat op internet staat. Het is mooi aan socia-
le media dat iedereen kan zeggen wat hij of zij vindt, 
maar als je er geen verstand van hebt, is het soms 
beter om te zwijgen. 
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OLC UPDATE
Terwijl wij ons opmaken voor de wissel van de wacht, wordt het collegejaar 

ook bij de opleidingscommissie afgesloten. Inmiddels zijn de studenten-
verkiezingen achter de rug. Voor de bachelorzetels van de OLC hebben drie 
studenten zich verkiesbaar gesteld. Floor van der Looij, Sophie van Tegelen 
en Eline Keuven zullen volgend jaar de bachelorstudenten Communicatie-

wetenschap vertegenwoordigen. Wij wensen ze alvast veel succes!

TEKST RIK MEIJER
BEELD LISAN POT

FOTO’S CARLO HAGEMANN

Intussen hebben ook de panelgesprekken 
plaatsgevonden. Studentleden van de 
OLC en docenten CW hebben in video-
gesprekken gesproken met studenten uit 
elke jaarlaag. Hierin ging het vooral over 
hoe het studeren ten tijde van corona is 
verlopen. De inzichten in wat er goed is 
gegaan en waar studenten op problemen 
stuitten, zijn hartelijk ontvangen door 
het managementteam en de staf. Ook 
andere opleidingen binnen de faculteit 
hebben hiervan een overzicht ontvangen. 
Iedereen die hieraan heeft meegewerkt 
willen wij natuurlijk van harte bedanken 
voor hun bijdrage! 

In de laatste weken van het jaar vinden 
de laatste vergaderingen plaats. Hierin 
besteden we aandacht aan de cursus-
evaluaties en er worden verdere actuali-
teiten besproken. In deze periode willen 

we ook alvast starten met de overdracht 
naar de nieuwe OLC. Deze is nog niet 
helemaal bekend, omdat de leden van de 
OLC uit de master pas in het begin van 
volgend collegejaar zullen worden verko-
zen. Dus zit jij volgend jaar in je master, 
en lijkt het je leuk om volgend jaar mee 
te denken over het onderwijs bij onze 
studie? Stuur dan een mailtje naar 
olc.cw@student.ru.nl! Als je meer wilt 
weten over wat de olc precies inhoudt, 
neem dan gerust contact op met een van 
ons, of stuur even een mailtje!
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TEKST SOPHIE VAN TEGELEN
BEELD DAPHNE ESKES

NAWOORD
Hoe je het ook wendt of keert, 2020 is 
een jaar dat we nooit zullen vergeten. 
We maken geschiedenis. En niet omdat 
ons kikkerlandje het EK wint of vanwege 
een “onvergetelijk” songfestival in Ahoy, 
maar wegens een pandemie die de hele 
wereld op zijn kop heeft gezet. 

Ook ons vertrouwde Nijmeegse studen-
tenleven veranderde abrupt. Van met 
z’n allen hangen in de overvolle colle-
gebanken, naar in onze krappe studen-
tenkamers achter ons laptopje zitten. 
Van metermaandag naar een anderhal-
vemetersamenleving. Van stappen in 
de Malle naar een biertje drinken in de 
woonkamer op gepaste afstand. Met z’n 
allen in Mark’s intelligente lockdown. En 
langzaam maar zeker veranderde deze 
lockdown in het nieuwe nu. 

Bij het nieuwe nu denk ik aan elleboog-
boksen, mondkapjes in het openbaar 
vervoer, het wegvallen van de verbin-
ding in de zoveelste zoommeeting en 
noem maar op. Termen als incubatietijd, 

R-factor, hoestschaamte, viroloog en 
persco zijn niet meer weg te denken uit 
het dagelijks leven. 

Maar bij het nieuwe nu past voor mij 
ook het waarderen van kleine dingen. 
Ik geniet nu extra veel van dingen die 
voorheen vanzelfsprekend waren, zoals 
speciaalbiertjes drinken op het terras 
of chillen op de Myka onder het genot 
van een veel te slappe of veel te sterke 
kop koffi e. Wat ik ook mooi vind, is de 
saamhorigheid. In de quarantainetijd 
werden locals volop gesupport, banden 
met quarantainemaatjes versterkt en het 
hardwerkende zorgpersoneel gesteund 
en bedankt. 

Daarnaast denk ik bij het nieuwe nu aan 
creativiteit. Overal in mijn omgeving is 
plaatsgemaakt voor het oppakken van 

oude of het ontdekken van nieuwe hob-
by’s, zoals sieraden maken, schilderen 
en ouderwets skeeleren en stoepkrijten. 
Bovendien zie ik ontzettend veel crea-
tiviteit terug in het draaiende houden 
van bedrijven, maar ook bijvoorbeeld bij 
onze opleiding wat betreft het verwerke-
lijken van online onderwijs. 

Niet alleen zie ik veel creativiteit om me 
heen, maar word ik zelf ook gedwongen 
om creatief te zijn. Voor mij was het 
organiseren van de introductieweek en 
daarbij het verwelkomen van de nieu-
we eerstejaars toch wel een van mijn 
belangrijkste bestuurstaken. Met de in-
troductiecommissie moesten we het roer 
volledig omgooien om een leuk, maar 
verantwoord programma te bedenken. Ik 
ben hartstikke trots dat het ons gelukt is 
om op alternatieve wijze toch een gewel-
dige introductie te bedenken en hopelijk 
weten we hiermee de eerstejaars te 
verbinden met elkaar en in ons prachtige 
Myceliumnetwerk. 

Liefs en elleboogboksen, 
Sophie 

boksen, mondkapjes in het openbaar 
vervoer, het wegvallen van de verbin-
ding in de zoveelste zoommeeting en 
noem maar op. Termen als incubatietijd, 

weten we hiermee de eerstejaars te 
verbinden met elkaar en in ons prachtige 
Myceliumnetwerk. 

Liefs en elleboogboksen, 
Sophie 
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