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De Groene Week wordt georga-
niseerd door CHECK, Cultuur op 
de campus en AKKUduurzaam 
en vindt eens per jaar plaats in 
april. Het doel van de Groene 
Week is om studenten te laten 
zien dat het hebben van een 
duurzame levensstijl helemaal 
niet moeilijk en juist leuk is. De 
week heeft een vol programma 
met verschillende (uiteraard 
duurzame) activiteiten waar je 
als student aan mee kunt doen 
om zo kennis te maken met 
duurzaamheid, in de breedste 
zin van het woord. Het afgelo-
pen jaar waren er bijvoorbeeld 
verschillende eetacties en work-
shops, een duurzame markt en 

een bar met alleen biologische 
hapjes en drankjes. Daarnaast 
leverde Cultuur op de Campus 
een breed scala aan cultuur ge-
relateerde activiteiten zoals een 
optreden van Lieve Bertha. 

Lisa zat vorig jaar namens AK-
KUduurzaam in de commissie 
van de Groene Week. Ze vindt 
het belangrijk dat duurzaam-
heid toegankelijker wordt onder 
studenten. Als commissie wordt 
er wekelijks vergaderd om 
uiteindelijk de week zo soepel 
mogelijk te laten verlopen. 
Daarnaast wordt er in de Groene 
Week dankbaar gebruik gemaakt 
van vrijwilligers.

WIE

Lisa, Penningmeester

WAAROM GROENE WEEK

Je maakt op een positieve 
en gezellige manier duur-
zaamheid onder studenten 
toegankelijker.

WAT KAN JIJ DOEN?
Vrijwilliger worden en mee-
doen aan activiteiten.

WAAR KOM JE DE GROENE 
WEEK TEGEN?

De week in april, Facebook

WIE

Vera, Bestuurslid activiteiten

WAAROM RAGWEEK

Je doet iets goeds en organi-
seert iets gaafs wat bekend is in 
heel Nijmegen. Bovendien zijn 
het kleine doelen waardoor jouw 
geld echt verschil maakt.

WAT KAN JIJ DOEN?
Vrijwilliger worden, meedoen 
aan de activiteiten (zoals die van 
Mycelium).

WAAR KOM JE DE RAG-
WEEK TEGEN?

8 - 15 maart, online, verenigin-
gen, activiteiten.

Ragweek is een stichting in Nijmegen 
die ieder jaar voor een internationaal 
en een nationaal doel geld ophaalt. 
Deze keer is het nationale doel AYA 
en het internationale doel Estrela de 
Favela. AYA is een goed doel voor 
kankerpatiënten tussen de achttien 
en vijfendertig jaar. Zij zijn de groep 
kankerpatiënten die in tegenstelling 
tot kinderen en ouderen een beetje 
vergeten worden. Estrela de Favela is 
opgericht door een Nederlandse man 
in de sloppenwijken van Brazilië. Hij 
probeert het onderwijs voor kinderen 
te verbeteren door het oprichten van 
scholen, maar organiseert daaromheen 
ook andere zaken als sportlessen. 
 
Als bestuurslid zet Vera, samen met 
andere bestuursleden, de hele Rag-

week in elkaar. Ze vindt dit een mooie 
manier om zich in te zetten voor een 
goed doel. Haar taken bestaan uit 
het maken van de planningen, ge-
sprekken voeren met verenigingen en 
vrijwilligers werven. Daarnaast heeft 
het bestuur wekelijks vergaderingen, 
borrelen ze om te netwerken en zoeken 
ze sponsoren.

Het doel van de organisatie is te zor-
gen dat de hele universiteit zich sámen 
inzet voor het goede doel en zo geld 
inzamelt voor minderbedeelden. Zo 
worden studenten verbonden en sa-
men streven ze een gemeenschappelijk 
doel na. Om deze reden willen ze de 
HAN er meer bij betrekken. Daarnaast 
willen ze het bedrag van vorig jaar 
overtreffen.
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WIE
Maren, Voorzitter
Sanne, Vice-Voorzitter

WAAROM UNICEF

Unicef heeft veel beschikbare 
bronnen en contacten om echt 
iets te veranderen. De focus 
ligt op kinderen, een kwetsbare 
groep. Als lid van het studenten-
team kun je op een gezellige ma-
nier iets bijdragen aan de wereld.

WAT KAN JIJ DOEN?
Actief lid, bestuurslid of oproep-
kracht worden.

WAAR KOM JE UNICEF 
TEGEN?

Social media, flyermuren en 
activiteiten.

Sanne en Maren vormen met 
twee anderen het bestuur van 
het Unicef studententeam 
Nijmegen. Dit studententeam 
bestaat uit twaalf leden en 
daarbij het bestuur. De leden zijn 
onderverdeeld in commissies. 
Daarnaast zijn er studenten-
teams in andere steden en regi-
onale teams. Overkoepelende 
organen zijn Unicef Nederland 
en Unicef Internationaal. 

Unicef focust zich met name op 
kinderen. Voornamelijk kinderen 
in het buitenland, maar ook kin-
deren in Nederland. Het studen-
tenteam wil andere studenten 
bewust maken van de problema-
tiek waar Unicef zich voor inzet. 
Ook willen ze de mogelijkheid 
creëren voor studenten om zich 
in te zetten. Het team organi-

seert dan ook activiteiten voor 
studenten gericht op awareness. 
Een voorbeeld hiervan is een 
filmavond op de universiteit om 
geld op te halen.

Maren en Sanne wilden graag 
actief vrijwilligerswerk doen en 
vonden kinderen belangrijk. Dit 
leidde tot hun keuze voor Unicef. 
Als vice-voorzitter is Maren ver-
antwoordelijk voor de externe 
contacten. Sanne ondersteunt 
haar en regelt interne zaken. De 
meiden geven aan dat studenten 
beter andere studenten kun-
nen bereiken dan iemand van 
bijvoorbeeld vijftig jaar oud uit 
een regionaal team. Bovendien 
zijn studenten met hun creatieve 
input belangrijk, omdat zij in de 
toekomst zich bezighouden met 
beleid en economie.

WIE
Janneke, Voorzitter
Ante, Commissaris Promotie

WAAROM RODE KRUIS 
STUDENTENDESK

Je leert de samenleving beter ken-
nen en kunt je hiervoor door mid-
del van verschillende projecten op 
een nuttige manier inzetten.

WAT KAN JIJ DOEN?
Flex-vrijwilliger, commissielid of 
bestuurslid of worden.

WAAR KOM JE HET RODE 
KRUIS  TEGEN?

De georganiseerde projecten, 
Facebook.

Rode Kruis Studentendesk is 
een organisatie waarin allerlei 
projecten georganiseerd worden 
door studenten voor doelgroe-
pen die een steuntje in de rug 
verdienen. Denk hierbij aan het 
verhelpen van eenzaamheid 
bij ouderen of het organiseren 
van een diner voor mensen die 
onder de zorg van de Voedsel-
bank horen. Ook worden er 
EHBO-cursussen georganiseerd 
voor studenten. Er zijn in totaal 
vijftien uiteenlopende projec-
ten die onder leiding staan van 
commissies voor verschillende 
doelgroepen. 

Janneke en Ante zijn zich gaan 
inzetten voor deze organisatie 

omdat zij naast studeren graag 
iets zinvols voor de samen-
leving wilden doen. Ze zijn 
begonnen als commissielid en 
zijn later een bestuursfunctie 
gaan bekleden. Dit levert hen                 
praktische ervaring op om met 
name met verantwoordelijkhe-
den en time-management om 
te gaan. Daarnaast leren ze veel 
nieuwe mensen kennen, zowel 
studenten als de mensen voor 
wie ze de projecten organiseren. 
Ze willen tijdens hun bestuurs-
jaar graag meer naamsbekend-
heid van de organisatie creëren 
en gaan zich inzetten voor een 
goed verloop en groei van de 
Studentendesk.

RODE KRUIS STUDENTENDESK NIJMEGEN

UNICEF 
STUDENTENTEAM
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De Molenstraat is natuurlijk elke stapavond al de 
place to be. Met oud en nieuw wordt alleen altijd net 
even wat meer uitgepakt. In iedere kroeg is wel iets 
te beleven. Kies jouw favoriete kroeg uit en ga los tot 
in de vroege uurtjes. 

1

De jaarwisseling staat weer bijna voor de deur. Het is niet nodig om die lange treinreis naar het thuisfront 
weer te trotseren, want in Nijmegen is genoeg te doen! Saai op de bank zitten bij je ouders of in je studen-
tenkamer, is echt geen optie. Maar wat moet je dan wel doen? Ben jij een echte technofan of dans jij liever op 
Latinmuziek? Freem zocht uit waar dit jaar voor jou de place to be is in Nijmegen. Trek die strakke glitterjurk 
of die meest sexy smoking uit de kast en zorg voor een onvergetelijke nacht. 

TEKST ELZE ROES & JURRE ENGBERS    
BEELD EVIE AERTS

Van Buren is natuurlijk altijd feest. Als naast Café van 
Buren de zaal opengaat, weten we weer hoe laat het 
is. Het is party-time! Met oud en nieuw voelt het bij 
Van Buren als de geweldige Ingloriousfeesten, maar 
dan net even wat feestelijker.  

Het kleinste kroegje van de Molenstraat pakt dit jaar 
groots uit tijdens oud en nieuw. Heb jij zin in een 
sexy feestje in de rode sferen van Moulin Rouge? 
Dan ben je aan het juiste adres bij Malle Babbe. 
De hele avond zorgen oude hits en nieuwe toppers 
voor een geweldige jaarwisseling! Wil je hierbij zijn? 
Check de Facebook van Malle Babbe en koop snel 
jouw kaarten voor een klein prijsje.  

Als je graag naar de Drie Gezusters gaat, heb je 
feest voor drie! Je kunt namelijk voor één entree-
prijs dansen alsof je in Oostenrijk bent in de Heidi’s 
Skihut, met je billen shaken in de Drie Gezusters, 
stampen op techno en deephouse in The Basement 
en genieten van de mooie bardames in de Groote 
Griet. Het thema van dit jaar is Carnivale! Ligt jouw 
outfit al klaar? 

Ook dit jaar zorgt de Stretto weer voor een ongelo-
felijke jaarafsluiting. Vanaf 23:30 uur gaan de deuren 
open en staat het barpersoneel klaar om voor 
jou de lekkerste shotjes en mixdrankjes 
te maken. Met gevarieerde muziek 
is er voor ieder wat wils. Maak 
er samen met je vrienden 
een geweldige avond 
van. 

Heeft de El Sombrero je hart gestolen tijdens alle 
BaMyPo’s? Dan is de New Years Eve Freak & Chique 
helemaal jouw ding! In de grote dansarena van de 
‘El’ zullen de harde beats je trommelvliezen doen la-
ten dansen en beleef jij een geweldige jaarwisseling 
in een chique jasje. Wil je dit niet missen, bestel dan 
snel je kaarten!

Molenstraat: vertrouwd, maar dan net 
even anders

Malle Babbe

Drie Gezusters

Stretto

El Sombrero

Van Buren
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Dit jaar hebben we met oud en nieuw een primeur. 
Het bekende concept Drift (bekend van Herfstdrift 
en Drift op de Boot) komt namelijk met een heuse 
Nieuwjaarsdans! De locatie is er eentje waar je U 
tegen zegt: Concertgebouw de Vereeniging. Met twee 
zalen vol house, disco en andere warme klanken 
en een concertzaal vol verrassingen, is er genoeg 
te beleven. Het feest begint al om 22:00 en het gaat 
door tot in de late uurtjes. Dit betekent dat je om 
0:00 dansend het nieuwe jaar in kunt gaan met al je 
vrienden. Wie vraag jij ten dans? 

2
 

Is de Molenstraat niet jouw ding en houd jij meer van 
een knus feestje? Dan kun je ook altijd terecht bij 
twee vertrouwde kroegen: de Fuik en het Bas-
café. Dit keer niet voor een borrel van 
Mycelium, maar wel voor 
een hoop andere gezellig-
heid! 

3

Wil je de Molenstraat overslaan, maar wel een groot 
feest beleven? Dan kun je na middernacht terecht bij 
de evenementen van Doornroosje. Doornroosje heeft 
twee klassiekers op de agenda gezet. Uiteraard is er 
Planet Rose in het mooie concertgebouw van Doorn-
roosje. Als je van techno houdt, ben je daar zeker op 
de goede plek! Ook zal er disco en house gedraaid 
worden. De line-up is gevarieerd en bestaat uit zowel 
nationale als internationale gasten.

Ben jij meer een liefhebber van alternatieve muziek? 
Dan moet je zeker naar de Indie Disco in Merleyn 
gaan. Het maandelijkse discofeest pakt met de jaar-
wisseling nog eens extra uit met de beste deuntjes 
van het afgelopen festival- en concertjaar. De nieuw-
ste hippe platen worden afgewisseld met prachtige 
klassiekers uit de muziekgeschiedenis. Denk hierbij 
aan electro, garagerock, post-punk en natuurlijk veel 
indie!

5

Zoals elk jaar organiseert de Nijmeegse organisatie 
Subcultuur ook dit jaar weer een spetterend uiteinde 
in de Lindenberg. Met grote binnen- en buitenlandse 
namen zullen ze naar eigen zeggen het jaar destruc-
tief aftoppen en een begin maken aan een mooi(er) 
en gevarieerder 2017. Subcultuur NYE staat bekend 
om haar gevarieerde aanbod. Dus voor ieder wat 
wils! Heb jij zin om een avondje te dansen en flink 
los te gaan? Dan ben je bij de Lindenberg aan het 
juiste adres!

4

Concertgebouw de Vereeniging: Drift 
om te dansen

Café de Fuik en het Bascafé: het 
hoekje om

Lindenberg Nijmegen: Subcultuur NYE

Doornroosje en Merleyn: twee 
klassiekers
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Afvallen, gezonder eten, een nieuwe baan vinden. Het gaat je allemaal 
niet lukken. Tenminste, niet in januari 2017. Slechts 14 procent van ons 
lukt het uiteindelijk om onze goede voornemens waar te maken. Dus wat 
moeten we doen om toch beloftes aan onszelf te maken en deze ook echt 
na te komen? Eerst maar eens uitzoeken waarom de voornemens die we 
nu maken niet werken.

TEKST JOOST DOFFERHOFF
BEELD DANIEL RAMIREZ GARRIDO

Iedereen wil afvallen, iedereen wil ge-
zonder eten, toch? Nee eigenlijk niet. Al 
dit soort voornemens zijn zaken die we 
zouden moeten doen, maar niet wat we 
willen doen. Het zijn clichés die ieder-
een opschrijft als goede voornemens, 
omdat het lekker voor de hand ligt. Maar 
waarom iets doen wat je helemaal niet 
wil? De eerste tip voor het nieuwe jaar 
is dus: maak beloftes die je ook echt wilt 
nakomen , in plaats van aan de verwach-
tingen van anderen te voldoen.

Het tweede probleem met het maken 
van goede voornemens, is het probleem 
van resultaat. Dat is er namelijk niet, of 
tenminste niet snel genoeg. De grootste 
reden dat mensen de beloftes niet halen, 
is dat ze niet snel genoeg resultaat zien. 
Bij de twee cliché voorbeelden, afvallen 
en gezond eten, duurt het inderdaad ten 
minste een aantal maanden voordat je 
#fitbod zich laat zien. Vooral na het eten 
van 1337 oliebollen is het een lange weg 
van uitgezakt studentenlichaam tot een 
ware ‘’stud’’. Daarom dus tip nummer 
twee: maak voornemens voor jezelf die 
snel of direct resultaat laten zien, bij-
voorbeeld je moeder blij maken met een 
nieuwjaarstekening of toch maar eens je 
aangekoekte aanrecht schoonmaken.

Voor het laatste probleem gaan we weer 
eventjes terug naar onze beste slechtste 
voorbeelden. Wat is nog meer fout aan 
gezonder eten en afvallen? Juist, het 

is extreem vaag. Wat betekent afvallen 
nou? En hoeveel wil je afvallen? Gezon-
der eten? Zijn dat 3 rauwe boerenkool-
salades per week of elke dag? Is dat 1 
banaan per dag of elke dag een hele zak 
mandarijnen mee naar college? De reden 
dat mensen stoppen met hun voorne-
mens is dat ze geen specifiek doel voor 
handen hebben, maar een vaag begrip. 
Daarom dus tip nummer 3: zet duidelijke 
doelstellingen voor jezelf! Zorg voor een 
bepaald tijdsbestek waarin je je doel wilt 
behalen en blijf gefocust.

Samenvattend zijn de beste tips voor het 
maken van echte goede voornemens: 
doe iets wat je echt wilt, maak beloftes 
die snel resultaat tonen en zorg ervoor 
dat je specifieke doelen voor jezelf zet. 

Natuurlijk moet aan het einde van een 
betoog over goede voornemens een 
lijstje komen met mijn voornemens. Ten 
eerste moet ik dit jaar maar eens écht 
alle films op mijn nog-te-kijken-lijstje 
gaan bekijken, Vertigo staat toch al zo’n 
2 jaar in de wachtrij nu. Het tweede ding 
wat ik graag in het nieuwe jaar wil doen, 
is mijn bachelorthesis afmaken. Dit klinkt 
natuurlijk als een makkelijk doel, maar 
dat hoort juist bij tip 2 & 3: specifiek en 
snel resultaat. Het laatste goede voor-
nemen zal het schrijven van nog meer 
leuke FREEM artikelen zijn! Gelukkig 
nieuwjaar!

“Maak beloftes die je ook echt wilt nakomen, in plaats van aan de 
verwachtingen van anderen te voldoen”
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Roanne van de Wijgaart
• tweedejaars
‘Ik maak eigenlijk geen goede 
voornemens, omdat ik bij voorbaat 
al weet dat ik ze niet ga waarmaken. 
Toch zou ik graag gezonder eten. 
Echter begint het jaar al met een 
nieuwjaarsdag waarop er nog olie-
bollen en appelbeignets over zijn en 
er wordt toch van je verwacht dat 
je die nog wel even op eet. Zo gaat 
het jaar voorbij met verjaardagen, 
etentjes, uitgaan en filmavondjes 
waarop het er wel eens bij inschiet 
om gezond te eten.’

Ruben Blezer
• eerstejaars
‘Sporten, minder drinken, oude films 
kijken, aan ‘Narcos’ beginnen, goed 
leren koken, een lp-speler kopen, 
meer boeken lezen, op tijd beginnen 
met studeren, colleges voorbereiden 
en de versnellingen van mijn fiets 
repareren.’

van 
vandaag

Daphne Eskes
• eerstejaars 
‘Minder make-up kopen, want mijn 
make-upverslaving en collectie zijn 
momenteel erg groot! Zo had ik 
laatst voor 100 dollar make-up be-
steld uit Amerika’.

Robin van Vaalen
• derdejaars
‘Bij hoge uitzondering zet ik een 
wekker, waaraan ik vaker gehoor zou 
moeten geven. Zeker na een hele 
nacht drinken en dus met een kater, 
kan ik de volgende dag des te beter 
uitslapen. Voor mij gaat er nou een-
maal niets boven mijn eigen gekluis-
terd-aan-mijn-bed-show, alle goede 
voornemens ten spijt.’

Dominique Vlug
• pre-master
‘Ik had me vorig jaar voorgenomen 
om minder middagdutjes te doen dit 
studiejaar, maar na de eerste paar 
stapavonden en wat vroege colleges 
heb ik dat plan maar laten varen. 
Daarnaast ligt mijn bed zo lekker dat 
ik niet denk dat ik dit goede voor-
nemen in de toekomst nog wel ga 
behalen.’

Luc Keersmaekers
• derdejaars
‘Even één biertje doen in de stad. Het 
worden namelijk altijd meer biertjes, 
het wordt altijd toch weer laat en het 
loopt altijd toch weer uit de hand.’

Rick Smith
• master
‘Ik zou eigenlijk wat vaker mijn bed 
moeten opmaken en me moeten 
scheren, maar ik weet zeker dat 
me dat in het nieuwe jaar niet gaat 
lukken. Het zijn gewoon de saaiste 
dingen die er ooit hebben bestaan.

Linde de Nijs
• tweedejaars
‘Eigenlijk alle cliché goede voorne-
mens zou ik niet halen: stoppen met 
drinken, afvallen, vaker sporten… 
Ik doe dus maar gewoon niet aan 
goede voornemens, dan kan het 
tenminste ook niet tegenvallen.’

“Welke goede voornemens ga jij dit jaar sowieso niet 
waarmaken?”

TEKST HILDE LUITEN & IREEN VAN DER HORST
BEELD CELESTA KULING
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Voordat het tijd is om beloftes en voornemens te maken waar je je toch niet aan gaat houden, is het tijd om je 
helemaal vol te vreten. Iedereen weet dat culinair koken en bakken duur is, toch? Nou, dit hoeft niet zo te zijn. 
Freem heeft een aantal klassieke nieuwjaarsrecepten ‘’verstudentiseerd’’ (ja, dat is een woord). Hierdoor kun jij als 
student ook de chef-kok uithangen! We zien de foto’s wel verschijnen.

TEKST JOOST DOFFERHOFF & KELLY VERBUNT
BEELD CELESTA KULING

Om te beginnen pak je een bak of kom, die waarschijnlijk al drie 
dagen tussen je afwas ligt. Doe hier het bakmeel, zout en de 
suiker in. Meng dit door elkaar en voeg het water toe. 

Als je bier toe wil voegen aan je beslag, haal dan het aantal 
milliliter bier dat je toevoegt van het aantal milliliter water af. 

Met een mixer of garde meng je nu het geheel tot een glad 
beslag. Op dit punt kun je de krenten of rozijnen door het 
beslag heen mengen. Als je geen rozijnen of krenten wilt, kun 
je altijd nog iets anders pakken wat toevallig al 3 maanden in je 
keukenkast ligt, wees creatief.

Laat nu het beslag op een warme plaats staan voor één uur. Na 
het uur zet je je frituurpan, die je al 2 jaar niet hebt ververst, op 
180 graden. Gebruik een juslepel of twee normale lepels en laat 
het beslag langzaam zakken in de pan. Bak het twee minuten 
aan allebei de kanten, en klaar! Vreet smakelijk!

    OLIECORPSBALLEN

Het eerste wat je met oud en nieuw wilt maken, zijn natuurlijk
oliebollen.

 

         BOODSCHAPPEN

 500 gram zelfrijzend bakmeel

 500 milliliter lauw water

 1 theelepel zout

 2 eetlepels suiker

 Poedersuiker voor garnering

 optioneel: BIER!

 optioneel: rozijnen of krenten
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        KARAMELAPPELS

Na oliebollen en ham-kaas flappen is het tijd voor iets ge-
zonds, maar niet te gezond natuurlijk. 

Het eerste wat je bij dit recept moet doen, is de fudge ‘au 
bain marie’ smelten. Dit zorgt er voor dat het gerecht gelijk 
fancy wordt. Het klinkt moeilijk, maar dat is het niet. 

Je zet een pan met water op het vuur en laat het heet wor-
den, maar niet koken. Daarna pak je een hittebestendige 
kom om de fudge in te laten smelten. Dit smeltproces duurt 
zo’n 20 minuten, dus ondertussen kun je even kijken naar de 
nieuwste vlog van Enzo Olieknol. 

Als de fudge is gesmolten, roer je er een klein scheutje slag-
room doorheen. Steek een stokje of een oud potlood in de 
appel en haal deze door de gesmolten fudge. 

Als deze helemaal bedekt is, zoals je muur met Taylor Swift 
posters, laat je deze uitdruppen. Zet ze op een plaat en be-
sprenkel met amandelen, of onze tip: hagelslag. 

Laat de fudge weer hard worden en eet de appels dan alle-
maal in één keer op. Succes!

HAM-KAAS FLAPPEN

Buiten die heerlijke zoete oliebollen moet er natuurlijk ook nog 
iets hartigs zijn om de avond mee door te komen. Dan kun je 
natuurlijk naar de dichtstbijzijnde supermarkt rennen en het 
schap C-merk chips en nootjes in je winkelwagen legen, maar 
je kan ook de keukenprins(es) (lees: opwarmspecialist) in je te 
boven laten komen en zelf iets maken. Aangezien menig student 
op tosti’s leeft, is iets in die richting wel een veilige optie. Wel in 
een fancy jasje natuurlijk, het is tenslotte feest.

Verwarm de oven voor op 200 graden (heteluchtoven 180 gra-
den). Maak ondertussen een plekje vrij tussen de afwas van de 
afgelopen twee weken en laat het bladerdeeg ontdooien. 

Haal vervolgens een glas of kommetje tussen die afwas-hoop 
vandaan en kluts het ei. Wanneer je dat gedaan hebt, kun je de 
(als het goed is) inmiddels ontdooide bladerdeeg terug gaan 
zoeken. 

Schep op ieder plakje 1 eetlepel hamblokjes en 1 eetlepel ge-
raspte kaas (voor de kaasliefhebbers onder ons mag dit natuur-
lijk ook veel meer zijn, leef je uit).

Nu is het tijd om die nostalgische momenten van vroeger met 
je moeder of oma in de keuken terug te halen, want de flappen 
moeten dichtgevouwen worden. Weten we het nog? 

 
BOODSCHAPPEN

Appels

50 gram fudge per appel

Slagroom

Geschaafde amandelen of 

andere garnering

 
       

      BOODSCHAPPEN
          10 plakjes bladerdeeg (diep-

          vries, niet te moeilijk doen)

          500 gram ham blokjes

          250 gram gerapste kaas (ik zeg

          toch raps?)
          1 ei

Eerst wat ei op de randjes smeren, dan dubbelvouwen en 
voorzichtig aandrukken. Vergeet niet om ook nog de bovenkant 
met ei te besmeren en wanneer er nog kaas over is dit erop te 
gooien. Leg ze nu voor 8-10 minuutjes in de oven tot ze goud-
bruin zijn en probeer ondertussen de geurverleiding nog even te 
weerstaan. Eet smakelijk! 
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Dit jaar is er een nieuwe commissie bij: 
de congrescommissie! Mycelium or-
ganiseert samen met studievereniging 
Babylon van communicatie- en infor-
matiewetenschappen dit jaar een con-
gres. Babylon doet dit zelf al een aantal 
jaar, maar dit jaar mag ook Mycelium 
meewerken. Het congres is een evene-
ment voor en door studenten en docent-
en, en belicht op een interactieve manier 

de wetenschappelijke kant van ons vak-
gebied. De dag zelf is te vergelijken met 
Mycelium’s dag van de toekomst, maar 
dat gaat vooral over de praktijk en het 
congres is meer op wetenschap gericht. 
Dit jaar gaan Dirkje Thissen, Dominique 
Vlug, Max Nijhof en Rianne Durenkamp 
ons laten zien dat wetenschap hartstikke 
leuk is! 

CONGRESCOMMISSIE

 
TEKST HILDE LUITEN & ELZE ROES
BEELD NERI VAN EE

Natuurlijk kan Mycelium niet zonder enthousiaste actieve leden. Dit stu-
diejaar zijn weer nieuwe commissies opgesteld onder leiding van ons 28e 
bestuur. Ben jij benieuwd wat de commissies precies doen of wie de leuke 
activiteiten organiseren? Lees dan gauw verder.

Mycelium zou Mycelium niet zijn als er 
niet lekker gefeest kon worden. De feest- 
en borrelcommissie (ook wel bekend als 
de FeBo) zorgt ervoor dat we regelmatig 
met z’n allen een dansje kunnen wagen. 
Iedere maand kunnen we met onze My-
celiumvriendjes en -vriendinnetjes bi-
jkletsen op de borrel in het Bascafé. Maar 
dit is nog niet alles. Dit jaar kunnen we 
ook weer met onze billen shaken in de 
El Sombrero tijdens de BaMyPo feesten, 
losgaan met onze sociale vrienden tij-
dens het S-feest en dansen bij Open CW. 

Het is de taak aan de feest- en borrelcom-
missie om iedere keer weer een spet-
terend thema te bedenken. Daarnaast 
organiseert de feest- en borrelcommissie 
samen met de studieverenigingen van 
sociologie en culturele antropologie een 
fantastisch gala. Hangt jouw galaoutfit al 
klaar? Marijn Kamps, Gijs Posthouwer, 
Niels van der Laar, Noortje van Zijl, Eve-
line de Boer en Chloe Laumen kunnen 
niet wachten om het aan te trekken! 
Dit jaar is de feest- en borrelcommissie 
onder leiding van feestbeest Dorris van 
Galen. 

FEEST- EN BORRELCOMMISSIE

EXCURSIECOMMISSIE 

Mycelium is natuurlijk een studievereni-
ging. Dit betekent dat er ook formele 
activiteiten op de planning staan dit 
jaar! De excursiecommissie zorgt er-
voor dat dit formele aspect inspirerend 
en interessant gaat zijn. De commissie 
probeert jou te helpen bij de vraag waar 
jij na de studie terecht kunt komen. Daar-
voor organiseert de excursiecommissie 
studierelevante excursies, bijvoorbeeld 
een bezoekje aan reclamebureaus of  
TV-studios. Myceliumleden hebben 

bijvoorbeeld de afgelopen jaren in het 
publiek gezeten bij Pauw en Holland’s 
Got Talent. Een ander hoogtepunt van de 
excursiecommissie is ieder jaar de Dag 
van de Toekomst. Op deze dag komen 
interessante sprekers vertellen over hun 
werk. De Dag van de Toekomst zal in sep-
tember 2017 weer plaatsvinden. Dit jaar 
zorgen Florine Dams, Myrthe van Boekel, 
Daphne Eskes en Anouk van Hoof onder 
leiding van Rik Meijer ervoor dat we het 
formele aspect niet links laten liggen.  

Elke commissie binnen Mycelium is 
belangrijk, maar zeker de sponsorcom-
missie is onmisbaar. Sponsoren houden 
onze studievereniging namelijk draa-
iende. Neem bijvoorbeeld deze Freem, 
daarin staan al meerdere advertenties 
van bedrijven. Tijdens de introductie 
krijgen de eerstejaars altijd een good-
iebag die niet zou bestaan als de spon-
sorcommissie niet haar best had gedaan 
om leuke goodies bij elkaar te krijgen. 

En dan is er natuurlijk ook nog de My-
celiumpas, waarmee je korting krijgt 
bij vele restaurants, cafés en winkels in 
Nijmegen! Door al deze sponsoren kun-
nen Myceliumleden dus profiteren van 
allerlei voordelen, en kunnen activiteiten 
betaalbaar blijven! Dit jaar zal er weer 
druk gezocht worden naar sponsoren 
door Rens Zuthof, Marieke Boschma, 
Mark Bruil en Luc Keersmaekers, onder 
leiding van penningmeester Thijs Onvlee.

SPONSORCOMMISSIE 
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Hoewel Nijmegen voor veel studenten dé 
ideale thuisbasis is, gaan Myceliumleden 
ook graag (letterlijk en figuurlijk) over de 
grens heen. Vorig jaar werd het zonnige 
Valencia bezocht, waar menig Myce-
liumlid nog steeds met heimwee aan 
terugdenkt. Moeilijk om zo’n succesvolle 
studiereis te overtreffen wellicht, maar de 
reiscommissie van dit jaar is er helemaal 
klaar voor. Zij zullen weer een reis verzor-
gen bestaande uit een goede combi van 
cultuursnuiven, actieve spellen, lekker 
eten en natuurlijk heel veel feesten. Om-
dat het een studiereis betreft, zullen de 

Myceliumleden ook zeker veel leren over 
communicatiewetenschap in het buiten-
land! En na zo’n week met z’n allen in 
een te gekke stad te zijn geweest, kom je 
niet alleen terug met ontzettend veel ver-
halen, maar ook met veel nieuwe vrien-
den. De studiereis is namelijk de ultieme 
week om mensen van Mycelium (nog 
beter) te leren kennen! Nu de locatie van 
dit jaar bekend is, namelijk Budapest, 
kunnen we niet wachten wat de reiscom-
missie bestaande uit Jill Evers, Niels 
Kruize, Lynn Irene, Janne Toonen en het 
hoofd Rik Meijer voor ons in petto heeft! 

Zet je schrap voor de lekkerste commis-
sie van Mycelium! Zoals we allemaal 
weten, is Mycelium één grote familie. 
Families horen natuurlijk gezellig samen 
te eten. En zeg nou zelf, wie kan hier nou 
beter voor zorgen dan een echte eet-
commissie? Myceliumleden komen dit 
jaar niets te kort. De eetcommissie zorgt 
er ook dit jaar weer voor dat Mycelium-
leden regelmatig samen kunnen komen 
om lekker te eten, te drinken of deel te 
nemen aan een interessante workshop. 

Heb jij het helemaal gehad met de 
broodjes gezond uit de Refter? Kom dan 
op één van de tostimiddagen die dit jaar 
voor het eerst door de eetcommissie 
worden georganiseerd. Stuur jouw spe-
ciale tostirecept op en wie weet wordt 
deze wel geserveerd op een tostimiddag. 
Dit jaar gaan Sophie Hagenbeek, Lisa 
Raaijmakers en Nicole de Boer er onder 
leiding van Miriam van Ruitenbeek een 
ontzettend lekker jaar van maken!  

DE COMMISSIES STELLEN ZICH VOOR

EETCOMMISSIE

Mycelium heeft ons ooit allemaal met 
een warm hart ontvangen toen we be-
gonnen als kersverse eerstejaars. Dit was 
niet mogelijk zonder een goede introduc-
tiecommissie. Ook dit jaar is het de taak 
aan een enthousiaste introductiecommis-
sie om de nieuwe studenten het prach-
tige Nijmegen, de Radboud Universiteit 
en natuurlijk Studievereniging Mycelium 
te laten zien. Door spetterende feesten, 
leuke spelletjes, excursies en andere 
activiteiten leren de nieuwe Communi-
catiewetenschappers het studentenleven 
goed kennen. De introductiecommissie 

zorgt ervoor dat dit de week van hun lev-
en wordt. De introductie zal weer tiptop 
worden verzorgd. Dit kunnen ze alleen 
niet zonder knappe mentorpapa’s, lieve 
mentormama’s en enthousiaste vrijwil-
ligers! Houd dus in het voorjaar goed 
de Facebookpagina van Mycelium in de 
gaten wanneer jij je kunt opgeven. Wie 
weet beleef jij in 2017 de introductie wel 
samen met Dara den Haan, Stef Hulzink, 
Puck van Overvest, Jaap van Doorn, 
Lieke Schoenmaker, Teng Derks en Dorris 
van Galen. 

INTRODUCTIECOMMISSIE

Hoe weten we wanneer Mycelium een 
leuke activiteit organiseert? Die vraag is 
niet moeilijk. Dit regelt de promotiecom-
missie, natuurlijk! De promotiecommis-
sie zorgt voor de nodige promotie, zodat 
zoveel mogelijk leden en niet-leden mee 
kunnen doen aan de activiteiten. Hier 
komt veel creativiteit aan te pas. Neem 
eens een kijkje in de Myceliumkamer, 
daar hangen de prachtige maandposters. 
Ook op Facebook zal genoeg gepromoot 
worden. Daarnaast mag de promotie-
commissie zich weer bezighouden met 
het smoelenboek. Dit boek wordt ges-

chreven voor de actieve leden in het 
jaar 2016-2017 en staat boordevol gekke 
anekdotes, sterke verhalen en spannende 
foto’s. Dit jaar heeft de promotiecom-
missie een extra taak erbij gekregen. Er 
wordt namelijk hard gewerkt aan de spik-
splinternieuwe huisstijl van Mycelium. 
We wachten in spanning af hoe Sophie 
Torp, Gijsje Maas, Joost Bressers, Sabine 
Weller, Charlotte Beniers en Yana van 
der Sande onder leiding van Miriam van 
Ruitenbeek dit gaan doen.  

PROMOTIECOMMISSIE

REISCOMMISSIE 
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Jaren geleden was dit de sportcommis-
sie, maar omdat Myceliumleden ook wel 
van een spelletje houden werd dit er ook 
bijgevoegd! Een doorsnee Myceliumlid 
leeft vooral op tosti’s en bier, wat dan 
weer minder gunstig is voor de lijn. Ge-
lukkig biedt de sport- en spelcommissie 
hier uitkomst! Jaarlijks worden er ver-
schillende sportieve en leuke activiteiten 
georganiseerd, zoals een zaalvoetbalto-

ernooi, een liftwedstrijd en het beruchte 
moordspel. Naast deze standaard acti-
viteiten organiseert deze commissie ook 
elk jaar andere activiteiten. Houd dus 
goed Facebook in de gaten zodat jij geen 
enkele activiteit mist! De organisatie 
ligt dit jaar in handen van topsporters 
in spé Erik Voncken, Evelien Schreurs 
en Rhanna Haverhort, en dit onder leid-
ing van Dorris van Galen.   

SPORT- EN SPELCOMMISSIE

Een van de beste manieren om mensen 
te leren kennen is het Mycelium Leden-
weekend. Met zo’n 70 man trekt Myce-
lium er in november op uit om ergens 
in Nederland de boel onveilig te maken. 
Elk weekend heeft een eigen thema, 
waardoor je je weer even in je kindertijd 
kunt wanen en al je verkleedkleren uit 

de kast mag trekken. Afgelopen leden-
weekend was weer een daverend succes, 
mede dankzij de commissie bestaande 
uit Luc Keersmaekers, Sophie Hagen-
beek, Anouk van Hoof, Florine Dams, 
Hilde Luiten, Max Nijhof, Lennert van 
Everdingen en Babs Bingen.   

WEEKENDCOMMISSIE

LEDENWEEKEND

In Otterlo heerst al jaren rust en vrede. Een typisch boerendorp 
waar ‘ons kent ons’ van toepassing is en men vooral leeft onder 
de mantra ‘doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg’.

En toen was er: Mycelium. 

Met als thema Weekend Zonder Grenzen kon het natuurlijk ook 
niet anders dan dat de grenzen overschreden werden. Na een 
dag vol ontspannen colleges mocht men zich vrijdagavond 
wagen aan het beruchte stressspel. De stress werd velen merk-
baar te veel door de niet op te lossen sudoku en het naar bin-
nen proppen van een heel pakje zure matten. De Fransen blek-
en het meest stressbestendig, maar zoals het vaak bij spellen 
gaat, werd hun terechte winst betwist.  

De stress werd hierna gelukkig ingeruild voor felgekleurde, 
iets té verhullende leggings en zweetbandjes in alle soorten en 
maten. Het was namelijk tijd voor het Foute Fitness Feest. De 
biervoorraad werd er zoals altijd weer schaamteloos doorheen 
gejast, en de dance moves werden met het uur uitbundiger. 
Uiteindelijk heeft (bijna) iedereen zijn bed weer kunnen bereik-
en, al was het maar voor een paar uurtjes slaap. 

De spreuk “s Avonds een vent, ’s ochtends een vent’ staat My-
celiumleden op het lijf geschreven, waardoor er de volgende 
dag tijdens de Mycelympics amper iets te merken was van een 
katertje hier of daar. De ronde ‘blind biermerk raden’ viel menig 
persoon toch nog wel tegen, zeker toen sommigen erachter 
kwamen dat hun favoriete biermerk eigenlijk niet te zuipen is. 

Dat Mycelium in verkleden een van de besten is, bleek wel toen 
tijdens de cantus alle groepen volledig gekleed waren in het 
thema van hun land. De specifieke strafadjes per land werden 
minder gewaardeerd, maar de mensen die na de cantus nog 
nuchter waren, waren op 1 hand te tellen. De verkleedkleren 
kon men aanhouden voor het themafeest daarna, wat nog tot 
in de vroege ochtend doorging.

Marokko werd de volgende dag bekroond tot best verklede 
land, en Marieke en Niel bleken meesters in kontknijpen bij het 
moordspel Gotcha Ass. Toen alles weer geboend, geschrobd 
en geveegd was, konden alle Myceliumleden weer op huis aan 
gaan, om hun roes uit te slapen en maandag de week weer fris 
en fruitig te beginnen.   
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De bucketlist: geëmmer over de dingen die je nog moet doen voordat het niet 
meer kan. Iedereen heeft wel dromen en wensen maar concreet staan ze niet 
altijd op papier. Toch is zo’n lijstje best een goede manier om iemand beter 
leren kennen. Dit academisch jaar hebben we weer een paar nieuwe 
gezichten bij de opleiding Communicatiewetenschap mogen verwelkomen. 
Daarom stellen wij graag voor: Anne Sadza.

TEKST JOOST DOFFERHOFF & TIM VAN DER KALLEN 
BEELD EVIE AERTS

Eerst student en nu docent?
Ja! Ik heb hier eerst zelf gestudeerd en 
ben vervolgens bij Kijkwijzer gaan wer-
ken. In de tussentijd heb ik hier contact 
onderhouden. Daardoor ben ik nu ook 
weer terug, maar nu sta ik aan de andere 
kant van het lokaal. Dit jaar bij Communi-
catiewetenschappelijke Vaardigheden en 
Leerproject 1.

Waar houd jij je met name mee bezig 
binnen het spectrum van de Communica-
tiewetenschap?
Mijn eigen masterscriptie ging over de 
representatie van gender op televisiezen-
ders speciaal voor mannen of vrouwen. 
Dus aan de ene kant RTL7 en Veronica, 
en aan de andere kant RTL8 en NET5. 
Ook in Leerproject 1 gaan we in mijn 
groep kijken naar de rol van gender bin-
nen kindertelevisie. In mijn werkzaamhe-
den hier houd ik me bezig met verschil-
lende projecten, veelal rondom kinderen 
of jongeren en media. Mijn interesse in 
beeldvorming rond gender vormt daar-
naast eigenlijk een soort rode draad hier 
bij Communicatiewetenschap.

Hoe is die interesse ontstaan?
Ik heb eerst geschiedenis gestudeerd. 
En daar had je een vak ‘Gendergeschie-

denis’.  Toen werd mijn interesse wel 
gepakt, ook in combinatie met beeld-
vorming. Beeldvorming gaat natuurlijk 
al snel over gelijkheid tussen groepen 
mensen. Omdat ik dat belangrijk vind 
ben ik ook lid van de vrouwengroep van 
Amnesty International. Daarmee zetten 
we ons in om aandacht te vragen voor 
vrouwenrechten.

Bijna alles wat je nog op je bucketlist 
hebt staan heeft te maken met reizen of 
kun je doen als je op reis bent. 
Ik heb al wel veel gereisd, maar voorna-
melijk binnen Europa. Het is natuurlijk 
ook gemakkelijk om in Europa te reizen.

Nu ga ik ook met vriendinnen een paar 
weekenden per jaar weg. Maar dat zijn 
niet zulke grote reizen als die nog op 
mijn lijstje staan. Alhoewel, binnen 
Europa moet ik Scandinavië en de Balkan 
nog, dan ben ik rond. 

Het is heel erg leuk om veel van de 
wereld te zien. Zelf heb ik tijdens mijn 
studententijd ook een halfjaar in Krakau 
gestudeerd met Erasmus. Dan merk je 
wel dat landen cultureel verschillen van 
anderen. Dat is het leuke aan Europa, 
zelfs als je alleen de grens naar België 
over gaat, merk je al dat dingen heel 
anders zijn. Reizen maakt dat heel inzich-
telijk.

En tijdens al die reizen heb je nog geen 
tijd gehad voor snorkelen?
Nee inderdaad, daar heb ik nog geen tijd 
voor gehad. Ik heb ook geen hele duide-
lijke bucketlist. Het zijn meer dingen die 
je op reis  tegenkomt en denkt: dat moet 
ik ook nog een keer gedaan hebben. 
Je doet het soms meteen of je houdt 
het in je achterhoofd. Eind dit jaar ga ik 
bijvoorbeeld naar Kaapverdië, dus daar 
moet ik zeker gaan snorkelen of duiken. 
Dan staat het eventjes bovenaan op de 
bucketlist.

‘‘Binnen Europa moet ik 
Scandinavië en de Balkan nog, 

dan ben ik rond.’’

- Snorkelen en duiken in de 
  oceaan- Een lange treinreis-trip maken

- Alle boeken van de BBC
  ‘The Big Read‘ top100 gelezen 

  hebben- Surfboard-yoga doen
- Meedoen aan een Escape Run
- Ergens van berghut naar 
  berghut wandelen- Vliegen in een luchtballon
- Een meteorietenregen zien
- Een cursus tot wijnproever 

  volgen- Zonder plan naar het vlieg- 

  veld gaan en op een random  

  last minute vakantie gaan
- Een roadtrip door Amerika 
  maken
- Naar Japan en dan naar allerlei 

  vreemde cafés’s- Het Noorderlicht zien in Ijs-

  land
- Ieder continent bezocht hebben

- Naar elk Europees land geweest

  zijn

Anne Sadza
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Elk jaar is het toch een raar idee, dat het opeens een nieuw jaar is. Een jaar vol nieuwe goede voornemens 
die je in februari alweer in de prullenbak kan gooien, weersvoorspellingen waar je niet op kunt vertrouwen 
en heel vaak “Wat gaat de tijd toch snel hè?”  aanhoren. Niet zo gek dat het snel lijkt te gaan: het is herfst-
weer in juli, de pepernoten liggen in de winkel vanaf augustus en de eerste kerstreclames verschijnen begin 
november. Helemaal niet vervelend, deze reclames zitten namelijk sterk in elkaar: ze zijn ontroerend, grappig 
en íedereen praat erover. Bij de één wordt er nog meer uitgepakt dan bij de ander. Allemaal met het doel jou 
alvast klaar te stomen voor het ‘oh zo fijne feestdagen gevoel’. Alhoewel? Zijn de reclames anno 2016 nu nog 
wel echt gericht op het overbrengen van dit gevoel of is de commerciële circusparade belangrijker geworden? 
Laten we eens teruggaan in de tijd en jullie meenemen op een reisje door de wonderlijke wereld van kerstre-
clames. De weg is glad dus let op, zorg dat je alles met een korreltje zout neemt.

TEKST LEANNE DUIVEN & LIESE VAN HEUMEN
BEELD DANIEL RAMIREZ GARRIDO

Onze reis begint bij de prehistorie, waar de Neander-
thalers eind december gezellig met het hele gezin aan 
een stuk vlees zitten te kluiven. Het lijkt wel kerst, zou 
je denken, was dit vlees toevallig in de aanbieding? Is 
er reclame voor gemaakt? Nope. Onze harige vriend-
jes uit het verleden leefden van dag tot dag, ze wisten 
niet wanneer het nieuwe jaar begon en het oude jaar 
eindigde en kerst vierden ze niet. Omdat ze geen geld 
hadden? Geen fatsoenlijke cadeaus behalve een muur-
tekening konden geven? Nee, Jezus Christus was nog 
niet eens geboren. Je zou bijna vergeten wat we vieren 
met kerst.
 
Oké , enkele millennia later: welkom bij de dames en 
heren in jurken, de Grieken en Romeinen. De Grieken 
en Romeinen lieten door middel van bewegend beeld 
de kerstgedachte al zien. “Huh, het bewegende beeld, 
film werd toch pas veel later uitgevonden?” Jazeker. 
Maar wie zegt dat er van de ‘vermakelijke’ gladiatoren-
spelen geen kerstoptreden bestond? Een traditioneel 
gevecht maar dan zonder verliezer, het is immers kerst. 

Komen we aan in de middeleeuwen! In de tijd van 
het absolutisme van de katholieke kerk en de daarbij 

behorende aflaten werd het vieren van de geboorte van 
Jezus Christus natuurlijk groots aangepakt. De Middel-
eeuwse bevolking organiseerde grote vleesmarkten met 
als doel de mensen het beste van het beste te laten krij-
gen. Niet heel anders dan hoe wij de reclamewereld nu 
kennen: grote bedrijven die met elkaar concurreren om 
de grootste omzet met kerst te kunnen maken. Echter 
moesten onze middeleeuwse kameraden het met iets 
minder visuele technieken doen, de enige manier voor 
hen om publiek te trekken was om zo hard mogelijk te 
schreeuwen. Zinnen als “Onze heer heeft dit vlees het 
liefst” konden niemand koud laten, maar hij of zij met 
de mooiste, hardste en meest doordringende stem kon 
rekenen op de meeste klanten.  Hoe je vlees er bij lag 
deed er niet toe, (kerst)verlichting kende men immers 
niet in de Dark Ages.

Rond 1500 kon het feest pas echt beginnen, befaamd 
Christoffel Columbus ontdekte per toeval Amerika. 
Goed, het was niet meteen feest, iets met bloederige 
veroveringsoorlogen… ah fijn. Maar de huidige Ver-
enigde Staten zijn wel de grondlegger geweest van hét 
kerstfeest zoals we het nu kennen! Een paar sprongen 
in de tijd…

HEEL, HEEL, HEEL LANG GELEDEN...
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Als we aankomen in de 20e eeuw, de 
moderne tijd, zien we grote billboards en 
afbeeldingen van een man die we gedu-
rende onze reis nog niet eerder zagen: 
de kerstman! De kerstman is gedurende 
de 20e eeuw een hoofdrol gaan spelen in 
het kerstverhaal en is de vervuller van al 
jouw kerstwensen. Of nou ja, de kerst-
man is een pseudoniem voor papa en 
mama die stiekem het verlanglijstje van 
hun eigen American Sweetheart hebben 
gepakt. Kerst gaat om cadeaus schenken 
en cadeaus ontvangen, en die cadeaus 
moeten natuurlijk eerst gekocht worden! 
Reclamemakers slaan toe met kerst, op 
de grote billboards zien we een man die 
een Ferrari cadeau doet aan zijn vrouw 
(een Ferrari!) Dat niet alleen, vele bedrij-
ven zien de kersttijd hand in hand gaan 
met behalen van de grootste omzet ooit. 

We zijn eindelijk aangekomen in 
het nu, 2016. Het is weer bijna 
kerst en dat betekent dat de 
foute afspeellijsten weer mee-
gezongen kunnen worden. ‘Last 
Christmas’ en ‘All I want for christmas 
is you’ mogen vanzelfsprekend niet 
ontbreken in deze lijst, maar stiekem 
kunnen we ‘Shake up the happiness’  
van de band  Train ook allemaal luidkeels 
meezingen. Nou heeft Train natuurlijk 
op eigen houtje flink wat naamsbekend-
heid gekregen, maar het succes van dít 

nummer hebben ze toch echt te danken 
aan de jarenlange samenwerking met, 
je weet het al, Coca-Cola. Coca-Cola 
pakt al jaren groots uit tijdens kerst, veel 
mensen denken zelfs dat Coca-Cola de 
kerstman heeft bedacht. Niet helemaal 
waar: de kerstman is een Amerikaanse 
variant op onze eigen goed heiligman, 
maar Coca-Cola heeft gezorgd voor de 
commercialisatie ervan. Hoogstwaar-
schijnlijk bezorgt het merk ons ook ons 
dit jaar weer een fijn momentje als de 
kerstcommercial mét het hitje van Train 
weer langs komt in het reclameblok, dat 
is immers waar kerst in 2016 om draait: 
iedereen moet de vreugde van het kerst-
feest kunnen voelen. 

Voor onze westerburen begint kerst 
net even iets eerder dan het jaren 

geleden leek te doen. De 
Britten zien kerst van 
start gaan met de 

Na een kijkje in de huidige situatie zijn we bijna toe aan 
het afsluiten van het jaar en ook aan het afsluiten van deze 
reis door kerst en kerstreclames. We hebben gezien hoe 
het er in het verleden aan toe ging, hoe het er nu aan toe 
ging en wat voor grote veranderingen er zijn geweest. De 
laatste vraag die dan nog overblijft is: “Hoe zal het er in de 
(verre) toekomst aan uit gaan zien?”. Zullen we met kerst 
nog kunnen hopen op een witte kerst of heeft het broei-
kaseffect al onze hoop doen opgeven? Kunnen we nog 
van vuurwerk genieten? Waarschijnlijk niet, milieuvervui-
ling en zo.. Ach, waarschijnlijk hebben de technologische 
ontwikkelingen ons tegen die tijd allang ingehaald en kun-
nen we ons tijdens de kerstbarbecue toch wanen tussen 
de sneeuw door het dragen van onze virtual reality bril.

FERRARI’S MET KERST & DE MAN OP DE MAAN

lancering van de inmiddels traditionele 
kerstreclame van het grote warenhuis 
‘John Lewis’. Een oude eenzame man op 
de maan en een meisje met een tele-
scoop die deze zielige meneer wel eens 
wil laten zien wat er zich allemaal op de 
aarde afspeelt tijdens kerst. De adver-
tenties van John Lewis weerspiegelen 
perfect de kerstgedachte vandaag de 
dag, zowel in de reclamewereld als in de 
echte wereld heerst: met kerst denk je 
ook eens aan een ander. Geen idee waar 
we het over hebben? Shame on you. De 
John Lewis kerstadvertentie van 2015 

is op Youtube bijna 25 miljoen 
keer bekeken. 

MET JE OCULUS RIFT HET 
BROEIKASEFFECT 
WAARNEMEN...
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In ons eigen Nijmegen, gevestigd in statig fabriekspand aan de Sint An-
nastraat, bevindt zich reclamebureau BYRON. Een jong team dat zichzelf 
omschrijft als “de nieuwe generatie reclamemakers” ontving ons begin 
december hartelijk voor een kijkje in hun ‘reclame-keuken’.

TEKST LIESE VAN HEUMEN & TIM VAN DER KALLEN
BEELD EVIE AERTS & DANIEL RAMIREZ GARRIDO

 

Wanneer we bij BYRON aankomen 
worden we hartelijk ontvangen. We 
volgen Byron Eekhout, eigenaar van 
BYRON, naar een lichte werkruimte ver-
sierd met kerstverlichting. Byron vertelt 
ons dat ze pas net verhuisd zijn naar dit 
pand en dat het kantoor dus nog nieuw 
is. Het kantoor past bij het team van 
BYRON, een jonge en frisse uitstraling: 
Steigerhouten tafels, iMacs, dartborden, 
(artistieke) foto’s van naakte vrouwen, 
visitekaartjes in de potgrond van hang-
plantjes en zelfs een heuse eigen ‘Bieron’ 
bar. Er wordt ons dan ook meteen een 
biertje of een wijntje aangeboden, we 
kiezen koffie. 

BYRON is een echt Nijmeegs bedrijf. 
Naast een kantoor aan de Sint Annas-
traat, zagen we op de website veel grote 
Nijmeegse opdrachtgevers, waaronder 
de Radboud Universiteit. Een brandende 
vraag was dan ook of BYRON het bewust 
regionaal zoekt, of dat de ambities toch 
groter zijn. “Nijmegen is ons New York”, 
vertelt Byron. Ze willen zoveel mogelijk 
uit de directe omgeving halen en zo de 
grootste in Nijmegen worden.

Maar hoe word je de grootste? BYRON 
onderscheidt zich naar eigen zeggen van 
andere (Nijmeegse) bureaus door hun 
leeftijd. Het team bestaat uit jonge, cre-

atieve mensen die veel verstand hebben 
van digitale media maar ook zeker niet 
onbekend zijn met traditionelere vormen 
van reclame maken. In tegenstelling tot 
de meer traditionele reclamebureaus 
heeft het team meer kennis over het 
inzetten van sociale media zoals bijvoor-
beeld Snapchat. Ondanks dat het team 
zo jong is, zijn ze zeker een professioneel 
reclamebureau met de juiste middelen 
en een mooi portfolio.

We krijgen al snel een map met allerlei 
materiaal voor onze neus van vorige en 
huidige opdrachtgevers. Organisaties als 
de Kazerne, het Canisius College en de 
Radboud Universiteit passeren de re-
vue. Ook buiten Nijmegen heeft BYRON 
opdrachtgevers. MAXpro is bijvoorbeeld 
een in Amsterdam gevestigde producent 
van professionele hairstyle-producten. 

De concurrentie met andere bureaus is 
moordend. Een bedrijf schrijft een dozijn 
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aan bureaus aan met hun idee voor een 
campagne, of een probleem die ze graag 
door de bureaus opgelost zouden zien. 
BYRON investeert vervolgens in een 
pitch. Eekhout heeft daar zo zijn eigen 
idee over: 

‘Meestal vragen we aan het bedrijf wat 
ons benadert hoeveel andere bureaus 
gevraagd zijn om een pitch voor ze te 
ontwikkelen. Een pitch is namelijk een 
hele investering. Er gaan flink wat uren 
in zitten om een plan de campagne op 
te stellen. Pas als we gekozen worden, 
krijgen we er pas echt voor betaald. We 
willen dus wel weten of we een kans 
hebben. Als we de job krijgen verdiepen 
we ons verder in het product of bedrijf, 
bijvoorbeeld aan de hand van interviews. 
Daarna volgen creatieve sessies en de 
ontwikkeling van het eindproduct.’

Jullie hebben een divers team, wie be-
denken de campagnes?

‘Meestal nemen het communicatie- en 
designteam deel aan de creatieve ses-
sies. Vervolgens proberen we iedereen 
onder te verdelen in verschillende teams. 
Als er een beetje competitie bij zit kom 
je op nog mooiere dingen, of we voegen 
de twee ideeën samen, wat tot een nog 
beter resultaat leidt.’

Is het lastig om een betekenis-
volle invulling te blijven geven 
aan verschillende campagnes?

‘Wanneer je een opdracht krijgt 
blijf je automatisch in clichés 
hangen. Met het team vinden verschil-
lende creatieve sessies plaats waarin 
verschillende ideeën voor campagnes 
geopperd worden. De eerste ideeën zijn 
altijd clichématig, daar moet je gewoon 
doorheen om bij de ideeën te komen 
waarvan je écht verwacht dat het gaat 
werken.’

Gaat het ook weleens mis?

‘Ja dat hebben we wel regelmatig hoor, 
dat gebeurt nog steeds. Soms ontwikkel 
je een strategie en dan kom je er later 

achter, bijvoorbeeld aan de hand van 
verkoopcijfers, dat je totaal de plank 
mis hebt geslagen. Dan ga je opnieuw 
kijken en dan zie je wat je fout hebt 
gedaan. We hebben gelukkig heel veel 
informatie over het succes wanneer we 
digitale campagnes hebben. Voorbeelden 
daarvan zijn het aantal weergaven of de 

muisbewegingen die goed kunnen laten 
zien wat wel en niet werkt. Daar leer je 
van.

Toen ik net was begonnen had ik een 
opdrachtgever, een tuinbedrijf, waarvoor 
ik een nieuwe website ging maken. De 
website was mooi en stijlvol geworden, 
maar het bedrijf verkocht uiteindelijk niks 
meer. De producten op de site waren 
namelijk erg goedkoop en men kwam 
ook voor de lage prijzen. Dat klopte 
niet met het luxe uiterlijk dat de nieuwe 
website had gekregen. Zulke dingen geb-

euren, dan stel je de campagne bij. Het 
bedrijf is overigens nog steeds klant van 
me. De effectiviteit van een campagne 
is nog altijd een verrassing, je moet dus 
kunnen en willen blijven bijsturen.

Wat hebben jullie precies voor de Let-
teren Faculteit gedaan?

‘We hebben samengewerkt 
met de faculteit Letteren van 
de Radboud Universiteit. Ik 
kan wel even laten zien wat 
ze daarvoor hadden, op zich 

niet verkeerd. Een woordgrapje, leuk, 
maar de afbeeldingen zijn allemaal zwart/
wit. Een beetje stoffig dus. Toen we deze 
opdracht kregen was het ook van belang 
dat we de opleidingen van deze faculteit 
een beetje leerden kennen. Het is ook 
niet echt een sexy opleiding, snap je? 
Het zijn allemaal talen en opleidingen 
als Amerikanistiek. Wij vroegen ons dan 
ook af: waarom zou je voor deze opleid-
ing kiezen? Daarom zijn we in gesprek 
gegaan met studenten. Wat bleek, veel 
kozen voor een opleiding bij Letteren 
omdat ze dan naar het buitenland kon-

Byron Eekhout | BYRON
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den gaan. Daar zijn we de campagne 
helemaal op gaan richten en zo zijn we 
met ‘Ontdek.’ als leus gekomen. Ontdek 
de wereld, kies voor Letteren. Kijk, je kan 
iets gaan studeren voor het geld, maar 
je kan ook je passie achternagaan en een 
opleiding van deze faculteit kiezen. Dat 
gevoel van passie en ontdekken hebben 
we geprobeerd te vangen. 

Achteraf konden we ook zien dat de cam-
pagne goed had gewerkt, aan de hand 
van de aanmeldingen van studenten. 
Nou moet ik ook zeggen dat ons idee 
wel echt veel beter was dan dat wat ze 
hadden.

Ontwikkelen jullie ook campagnes voor 
bedrijven specifiek voor de feestdagen-
periode?

Byron laat ons nog nieuwe ontwerpen 
zien voor nog niet afgerond project. “In 
de winterperiode zien we bijvoorbeeld 

wel dat bedrijven graag hun website 
veranderd zien. Een website wordt dan 
wat meer wit, een beetje sneeuw et cet-
era. Dat zijn wel opdrachten die we deze 
periode van het jaar krijgen.

De feestdagenperiode is voor elk rec-
lamebureau de drukste periode van 
de maand, maar niet per se door die 
specifieke winterse campagnes. Je ziet 
gewoon dat veel instituten zoals bijvo-
orbeeld de Radboud Universiteit nog 
potjes hebben die ze leeg moeten maken, 
anders krijgen ze dat jaar daarop minder 
geld. Ook zijn er veel klanten die komen 
met nieuwe projecten die dan vaak vanaf 
1 januari in gang gezet worden. Het con-
trast tussen een soms hele stille zomer 
en deze drukke laatste maanden van het 
jaar is groot.’

Kijken we naar het oude, dan zien we 
traditionele reclamebureaus met een 
team dat bijna weigert mee te gaan met 

de tijd. Kijken we naar het ‘nieuwe’, dan 
zien we BYRON. Een reclamebureau dat 
een kleine vier jaar bestaat maar zichzelf 
met moderne middelen, een fris team, 
zelfverzekerdheid én goede ideeën een 
serieuze concurrent van de traditionele 
bureaus heeft gemaakt. Toch deed ons 
bezoek aan BYRON ook wel wat denken 
aan hitserie Mad Men: hard strijden om 
de tofste projecten, niet weg van een 
borrel en een hecht team om dit mee te 
doen. Wat dat betreft verandert er niets.
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Social media staat vol met events en iedereen wisselt zijn beste 
stap-ideeën uit voor de jaarwisseling. Er is voor ieder wat wils: 

van techno tot Hollandse muziek en van clubs tot huisfeestjes. Wat 
zeker nooit ontbreekt, is een goede voorraad drank en oliebollen. 

Maar is deze avond al deze keuzestress wel waard?

TEKST IREEN VAN DER HORST
BEELD FLORIAN DUCLOS

Van tevoren is het al kiezen geblazen. 
Pakken we een feestje in ons dorpje 
of gooien we het over een compleet 
andere boeg en gaan we naar een grote 
stad? Wie gaan er wel en niet mee? 
Wel of geen rozijnen in de oliebollen? 
De Whatsappgroep stroomt over van 
de keuzemogelijkheden. Na eindeloos 
wikken en wegen, doen we het dit jaar 
anders. We gaan naar Maastricht, want 
dat is zoals vernomen ‘the place to be’. 
De kaartjes voor een dispuutsfeest wor-
den gekocht.

Oudejaarsdag: op naar Maastricht! De 
avond begint met een zelf gekookt diner. 
De lekkerste Tasty-recepten worden in 
de strijd gegooid en de wijn smaakt ons 
wel! So far, so good. Dan is het rond elf 
uur paniek, want hé, we zullen toch naar 
de stad moeten gaan om vuurwerk te 
kunnen bekijken. Dus hup, in onze jurkjes 
zo charmant mogelijk de halve stad 
doorfietsen. 

Aangekomen bij de Sint Servaasbrug 
is het drukker dan druk. Wanneer we 
denken een prachtig plekje te hebben 
gevonden, knallen de vuurpijlen nét iets 
te dichtbij. Dus na zo’n vijf verplaatsin-
gen vinden we dan eindelijk de ideale 
plek. Om twaalf uur zijn er vuurwerk en 
nieuwjaarswensen in overvloed. Dan be-

gint het pas. Op naar het feestje waar we 
al maanden kaartjes voor hebben. Als dit 
geen knaller van een avond wordt, weet 
ik het ook niet meer. 

Begrijp me niet verkeerd, want leuk was 
het. Lekkere drankjes en leuke muziek 
(hier en daar zelfs knappe jongens). Maar 
ja… Dat was het dan ook wel. Hier kom 
ik bij mijn punt: nieuwjaarsnacht is leuk, 

een (op een enkel gesneuveld slachtoffer 
na) zit samen.
Uiteindelijk lig ik in bed en bedenk me 
nog maar eens dat nieuwjaarsnacht het 
meest overschatte feest van het jaar is. 
Na al dat geregel en het doorspitten 
van zó veel Facebookevents dat je door 
de bomen het bos niet meer zit, is deze 
nacht niet veel anders dan een gewone 
stapavond. Oké, het vuurwerk en de sfeer 

maar zó overschat. Inclusief bijbehoren-
de nieuwjaarswensen. Ineens wensen 
zelfs onbekenden en vage kennissen je 
het ‘aller-allerbeste’. Als ik iets ongemak-
kelijk vind… Bovendien; waarom alleen 
deze avond elkaar het beste wensen?

Na wat leuke uurtjes dansen begint de 
tocht huiswaarts met niet-gesneuvelde 
vriendinnen. Thuis aangekomen begint 
het feest pas écht. Het overgebleven eten 
wordt tevoorschijn getoverd en de laat-
ste flessen wijn ontkurkt. Het doorzoeken 
van de halve kroeg naar vriendinnen en 
jezelf verdringen bij de bar is voorbij. De 
wijntjes zijn binnen handbereik en ieder-

zijn speciaal, maar het daadwerkelijke 
feestje is niet zo ongelofelijk als iedereen, 
voornamelijk social media, beweerde. 
Samen eten, drinken en genieten is wat 
nieuwjaarsnacht speciaal maakt. Het gaat 
vooral om het echt eens gezellig samen 
zijn met vrienden of familie. 

Ten slotte wens ik jullie in ieder geval een 
fijne jaarwisseling met vriendin en vrien-
dinnen; dat jullie er een mooie avond 
van mogen maken. Gezellig sámen! En ja 
hoor, natuurlijk staan ook mijn vriendin-
nen en ik, net als ieder jaar, weer op een 
van die ‘spetterende’ feestjes komende 
nieuwjaarsnacht!

 “ ”
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Als student is het leven lekker overzichtelijk: al dan niet naar college gaan, stude-
ren, een beetje sporten, slapen en natuurlijk met vrienden wat drinken. Er komt 
echter een tijd dat je een prachtige bul in je handen gedrukt krijgt en je plotseling 
student af bent. Wat dan? The (C) Way Up geeft je iedere editie weer een uniek en 
inspirerend kijkje in het leven na Communicatiewetenschap. Zo weet je toch nog 
een beetje wat je kunt verwachten in het ‘echte’ leven. 

Simon van Dooremalen (25) rondde in 
september 2015 de master ‘Media en Be-
invloeding’ bij Communicatiewetenschap 
in Nijmegen af en is vervolgens op zoek 
gegaan naar een vaste baan. Tijdens zijn 
master werkte hij al een aantal dagen per 
week voor de berichtendienst van de Gel-
derlander. Dit kon hij na zijn afstuderen 
blijven doen, waardoor hij verzekerd was 
van een vast inkomen en een vaste invul-
ling van de week. Hierdoor kon hij op zijn 
gemak gaan solliciteren op vacatures. 

Tijdens een korte periode bij de Nij-
meegse start-up ProjectYou, sollici-
teerde Simon op een vacature als 
onderzoeker bij het Commissariaat 
voor de Media in Hilversum. Deze 
sollicitatie bleek een schot in de 
roos. De functie paste heel goed bij 
zijn afgeronde studie, achtergrond 
en interesse en daarnaast was er 
een goede klik met de mensen met 
wie het gesprek plaatsvond.

Het Commissariaat voor de Media 
is de toezichthouder op media 
in Nederland. Dit gebeurt aan de 
hand van de Mediawet die door de 
overheid is opgesteld om de onaf-
hankelijkheid, diversiteit en toegan-
kelijkheid van het media-aanbod 
te beschermen en te waarborgen. 
Simon vervult binnen het Commis-
sariaat een functie van onderzoeker. 
Hij heeft zich tot nu toe bezig ge-
houden met een onderzoek waarbij 
de diversiteit van het aanbod aan 
televisiepakketten centraal staat. 
Hierbij werd ook gekeken naar de 
tevredenheid van het publiek met 
dat aanbod. Daarnaast heeft hij 
in opdracht van staatssecretaris 
Sander Dekker uitgezocht of het 
Nederlandse publiek interesse zou 
hebben om zelf hun televisiepakket 
samen te stellen. Dit wordt ook wel 
‘televisie à la carte’ genoemd. De 
resultaten van deze onderzoeken 
geven niet alleen inzicht in de huidi-
ge stand van zaken binnen de tele-
visiewereld, maar geven ook input 
waar het Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap mediabeleid 

TEKST BABS BINGEN 
BEELD NERI VAN EE

op kan baseren en aanpassen. Dat 
vindt Simon het meest uitdagende 
en interessante aan deze functie. 
Hij is in de mediawereld zowel met 
onderzoek als beleid bezig. 
 
Zijn studie Communicatieweten-
schap komt hierbij goed van pas. 
Niet alleen de opgedane kennis 
van media maar ook het goed 
nadenken over de methoden van 
onderzoek, verwerking van data 
en het schrijven van resultaten en 
rapporten behoren allemaal tot zijn 
huidige takenpakket.

Op dit moment is Simon meer 
dan tevreden met zijn functie. Een 
droom voor de toekomst zou voor 
hem zijn om werk te vinden dat 
zijn leven nog meer ‘zin’ geeft. 
“Een baan die niet alleen leuk ver-
dient en je geboeid houdt, maar 
waarbij hetgeen wat je doet een 
belangrijke, zinvolle invulling geeft 
aan je leven,” aldus Simon.

 Als gouden tip geeft Simon 
werkzoekende studenten mee om 
bij het zoeken van een baan de 
dingen waar je invloed op hebt zo 
goed mogelijk te doen. “Overzicht 
krijgen van beschikbare functies, 
goed opgemaakt cv, veel brieven 
sturen, jezelf niet beperken in de 
vacatures waarop je solliciteert, 
gesprekken goed voorbereiden, 
enz. Op deze manier worden je 
mogelijkheden groter en kun je dat 
beetje geluk wat je nodig hebt zelf 
afdwingen.”

“Een baan die niet alleen leuk verdient en je geboeid 
houdt, maar waarbij hetgeen wat je doet een belang-
rijke, zinvolle ingeving geeft aan je leven”

NAAM
Simon van Dooremalen

FUNCTIE 
Onderzoeker bij het Commissariaat van de Media

AFGESTUDEERD IN
2015
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TEKST KELLY VERBUNT
BEELD DANIEL RAMIREZ GARRIDO

Wanneer we weer door weer en wind naar 
college moeten fietsen en we eenmaal 
thuis alleen nog maar thee of alcoholische 
versnaperingen drinken om onszelf warm 
te houden, weten we dat het weer film-
kijk weer is. Waar de één de nieuwste films 
illegaal probeert te downloaden, haalt de 
ander juist oude Disneyfilms van zolder 
voor dat heerlijke nostalgische gevoel. Hoe 
dan ook, we zullen weer veel van onze 
kostbare studietijd hieraan spenderen.

Het kijken naar films is altijd mijn grootste 
hobby geweest. Buiten de eetsessies die 
er toch wel een beetje bij horen (popcorn 
included), doet ook de ontsnapping aan de 
echte wereld me wel goed. Stiekem is niets 
fijner dan kijken naar een enorm dramatische     
breakup wanneer je jezelf even minder top 
voelt. Dan valt dat blauwtje wat jij laatst in de 
kroeg liep toch nog wel mee. 

Daarbij zijn films er ook altijd voor je om je 
te redden van dodelijke verveling. Met al die 
gezellige Myceliumactiviteiten hebben wij 
studenten daar natuurlijk niet zoveel last van. 
Wanneer onze agenda echter even minder vol 
gepland staat (omdat we eigenlijk ook nog 
tijd voor zelfstudie vrij moeten maken) komt 
dat lusteloze nergens-zin-in gevoel toch nog 
wel eens naar boven. Hoe fijn is het dan als 
je je favoriete guilty pleasure voor de achtste 
keer op je scherm kan laten verschijnen.‘Mean 
Girls’ of ‘The Hangover’ vervelen namelijk 
nooit, toch? 

Toch kampen de verhaallijnen altijd met één 
grote ergernis: clichés. Het lijkt tegenwoordig 
heel moeilijk om een verhaallijn echt origineel 
te maken.  Dit is vooral duidelijk zichtbaar bij 
de minder intellectuele, maar toch zeer verma-
kelijke films. High School movies lopen over 

van populaire blondines in strijd met bril-
dragende outsiders en tienerproblemen van 
liefde tot puberteit. Het is allemaal één groot 
opgeblazen drama, maar uiteindelijk komt het 
allemaal wel goed hoor (spoiler alert), de good 
guy wint altijd. 

Wanneer komt hier nou eens vernieuwing in, 
denk ik dan? Waarom laten ze niet een keer de 
Regina George eindigen in een relatie met de 
Troy Bolton. Of waarom gooien ze het verhaal 
niet een keer helemaal om? Ik zou in het nieu-
we jaar graag een keer een film zien waarin 
deze clichés compleet verdraaid worden en 
waarin de bad guys eens een keer winnen. Ui-
teraard wel met Zac Efron of Angelina Jolie in 
de hoofdrol, zodat het niet al te veel ten koste 
gaat van onze feelgood vibes. 

Toch ben ik, net als iedereen, de filmindustrie 
erg dankbaar.Van horror tot romcom (al lijkt 
dat verschil niet altijd zo groot), iedereen kan 
er zijn bankhangavondjes mee vullen. Of het 
nou onder het genot van een drankje en wat 
vrienden is, of gewoon eenzaam onder een 
dekentje maakt niet uit. Zolang het ons hoofd 
maar afhoudt van ons eigen problematische 
studentenleventje is het een prima vervanger 
voor de zomerse avondjes op het terras, die 
we stiekem toch ook wel weer missen.
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Wij zijn de Opleidingscommissie Communicatiewetenschap, in het kort ook wel de OLC CW genoemd. Wij zijn de 
stem van de studenten binnen de opleiding Communicatiewetenschap, die verbeteringen in het onderwijs kun-
nen bewerkstelligen. In dit stuk lees je de nieuwste updates over waar wij ons mee bezig houden.

Heb je nog vragen of opmerkingen over de opleiding of de opleidingscommissie? Spreek ons dan vooral 
aan, stop je idee in de ideeënbus in de Myceliumkamer, neem contact met ons op via facebook.com/oplei-
dingscommissiecw of stuur een mail naar olc.cw@student.ru.nl. 

VRAGEN OF OPMERKINGEN

OPLEIDING CW
UPDATE OLC.CW@STUDENT.RU.NL

@OLC_CW

FACEBOOK.COM/OPLEIDINGSCOMMISSIECW

Als jullie onze gezichten herkennen, dan zijn wij dit 
jaar in ieder geval goed begonnen met het reali-
seren van ons eerste speerpunt: meer naamsbe-
kendheid voor de opleidingscommissie. Daarnaast 
hebben wij dit jaar nog twee andere speerpunten; 
het integreren van weblectures in het onderwijs 
en zorgen dat de cursusevaluaties door iedereen 
worden ingevuld. Wij vertegenwoordigen dus zowel 
jullie stem door op te komen voor de wensen die er 
zijn, als die van de docenten die graag zien dat cur-
susevaluaties worden ingevuld, zodat zij weten hoe 
de cursus verbetert kan worden. Dit allemaal om 
ervoor te zorgen dat de opleiding nóg beter wordt!

Het aankomende jaar zullen we veel vergaderen om 
onze stem te laten horen. Dit zullen we doen met de 
docentleden van de opleidingscommissie, de facul-
taire studentenraad (FSR) waarbij ook alle andere 
opleidingscommissies van Sociale Wetenschappen 
bij aanwezig zullen zijn, Mycelium en de studentas-
sessor. We vergaderen bijvoorbeeld over het nieuwe 
gebouw voor de sociale wetenschappen en over 
manieren waarop het imago van de opleiding verbe-
terd kan worden. Door dit vele vergaderen kunnen 
we jullie dan ook op de hoogte stellen van het een 
en ander:

In de eerste periode zijn wij aanwezig geweest bij de buddyvergaderingen van de eer-
stejaars. Mocht er iets spelen binnen het eerste jaar met betrekking tot de opleiding, dan 
hebben wij dit genoteerd en nemen wij dit mee in onze volgende vergadering met de 
docenten. Ook zullen we bij de komende buddyvergaderingen aanwezig zijn, om opnieuw 
te evalueren hoe het er in het eerste jaar aan toe gaat.  

1

Mycelium zal samen met ons een activiteit plannen zodat leden met ons kunnen praten 
over de opleiding. Wij zullen jullie op de hoogte houden over wanneer deze activiteit 
plaats gaat vinden, dus houdt onze Facebookpagina goed in de gaten. We hopen jullie 
daar natuurlijk allemaal te zien!  

2

In april moet het definitieve ontwerp van de architect van de nieuwbouw klaar zijn. Samen 
met de studenten uit de andere opleidingscommissies op hebben wij commentaar gege-
ven op het huidige ontwerp. Dingen die nu aan het ontwerp gaan veranderen, zijn dat een 
aantal studieruimtes die helemaal van glas zijn, folie over het glas krijgen zodat studenten 
minder afgeleid zullen raken van andere werknemers en studenten die langslopen. Ook 
wordt er gezorgd dat er genoeg stopcontacten zullen zijn, omdat er van deze in de huidige 
gebouwen nog te weinig zijn.  

3

De cursusevaluaties van de cursussen uit de vierde periode van het afgelopen studiejaar, 
zijn besproken. De samenvattingen van die evaluaties zullen binnenkort te vinden zijn op 
intranet (student.ru.nl  intranet  cursusevaluaties  samenvattingen en cursusevaluaties 
huidig studiejaar). Je kunt samenvattingen lezen als je benieuwd bent naar wat je mede-
studenten van de cursus vonden, maar het is vooral interessant om te zien hoe de docent 
op jullie evaluaties heeft gereageerd en hoe hij of zij van plan is de cursus te verbeteren.

4
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Oudejaarsdag 14.00
Het is veel te koud en ik voel mijn vin-
gers steeds meer veranderen in ijsklont-
jes terwijl ik toch echt handschoenen heb 
aangedaan. Met lichte tegenzin sta ik 
met mijn zusjes toch weer buiten rotjes 
af te steken. Al jaren is het een soort van 
ongeschreven regel om samen op oude-
jaarsdag een aantal tientjes aan knal-
vuurwerk weg te gooien. Dus ook nu, sta 
ik weer bibberend met een aansteeklont 
het ene rotje na de andere de straat in te 
gooien. 

Oudejaarsdag 18.00
Inmiddels weer een beetje opgewarmd, 
zit ik met een beker chocomelk (met of 
zonder drank laat ik even in het midden) 
en de zoveelste oliebol op de bank. Die 
ene extra oliebol maakt ook niet zoveel 
uit want net als elk jaar heb ik me ook 
nu weer voorgenomen te gaan sporten. 
Samen met vrienden houden we het bij 
een soepje met stokbrood gezien we de 
hele avond toch genoeg hapjes hebben. 
De champagne ligt al lekker koud en er 
wordt nog een extra kratje bier in de 
koelkast gezet. Een goed begin is het 
halve werk, zeggen ze. 

Oudejaarsavond 21.00
De televisie staat inmiddels aan en 
verzorgt een aangenaam achtergrondge-
luid. Het oudejaarsgeleuter op tv wordt 
echter zwaar overstemd door de aan-
wezigen die inmiddels flink aan de wijn 
en het bier zijn geslagen. De oliebollen 
en appelbeignets hebben wel de nodige 

bodem gelegd dus echt uit de hand loopt 
het (nog) niet. In luide discussies worden 
voornemens bedacht en weer van tafel 
geveegd. “Alsof je nu wel ineens zin hebt 
om gezond te eten pap!” en “stoppen 
met roken is niet echt een origineel 
voornemen he…”. Het is een gezellige 
bedoening en alles wijst erop dat het een 
fantastische avond gaat worden. 

Oudejaarsavond 23.59
Daar sta je dan met een hele groep men-
sen met een net iets te hoog alcoholper-
centage vol spanning naar de televisie 
te kijken. Na een klein minuutje begin je 
dan keihard naar het scherm te schreeu-
wen, “TIEN, NEGEN, ACHT!” Nog een 
paar luttele seconden en dan begint het 

nieuwe jaar. Ik sta daar dan te bedenken 
dat die laatste seconden toch niet per 
se het grote verschil maken maar goed, 
het hoort er nou eenmaal een beetje bij. 
“DRIE, TWEE, EEN, GELUKKIG NIEUW-
JAAR!” Iedereen valt elkaar spontaan 
om de nek en wenst elkaar het beste 
voor het komende jaar. Buiten hoor je 
het vuurwerkkabaal alsof je spontaan in 
een oorlogsgebied beland bent. Je loopt 
naar buiten om elke random onbekende 
op straat drie zoenen te geven. Ik heb 
geen idee wie de meesten zijn, maar ook 
deze rare traditie hoort er een beetje bij. 
Onder het genot van het zoveelste glas 
champagne sta ik te bedenken wat me 
volgend jaar allemaal te wachten staat. Ik 
heb geen idee, maar wat ik wel weet, is 
dat ik met een jaar vol goede ervaringen 
in m’n zak klaar ben voor het nieuwe 
jaar! 

Nieuwjaarsnacht 02.00
Ik heb inmiddels veel te veel champag-
ne weggetikt en ik merk dat links en 
rechts steeds moeilijker van elkaar te 
onderscheiden zijn. De ene kant van 
mijn gezicht gloeit omdat ik dacht dat 
het verstandig was om tegen de wind in 
te gaan vuurspuwen. Dat soort dingen 
lijken altijd een goed idee totdat je de 
volgende ochtend wakker wordt met een 
halve wenkbrauw. Maar ach, ik leef nog 
en met een mond vol lampolie kan ik 
vuurspuwen toch weer mentaal van m’n 
bucketlist afstrepen… Als dit geen goed 
begin van het nieuwe jaar belooft, weet 
ik het ook niet meer.

OUDEJAARSAVOND, EEN MERKWAARDIG 
TAFEREEL...
TEKST RIANNE DURENKAMP
BEELD FLORIAN DUCLOS

NAWOORD
Persoonlijk vind ik oud en nieuw oprecht een 
leuke feestdag, als je het zo zou kunnen noe-
men. Waarom zou het geen leuke avond zijn? 
Vaak ben je samen met een leuke groep men-
sen, er is aan geen gebrek aan drank, om nog 
maar over de hapjes te zwijgen. Voor mij is 
dat hét recept voor een goede avond. Maar als 
je erover nadenkt, is het toch wel een beetje 
vreemd. Één avond in het jaar waar iedereen 
ineens goed gaat nadenken over wat je gedaan 
hebt en wat je het komende jaar nog wil berei-
ken. 
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