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VOORWOORD
Je leest nu het
voorwoord: een
stukje tekst dat
doorgaans het
thema van een
Freem inleidt. Een
soort woord van
welkom dat de
lezer thuis moet
laten voelen in de
artikelen die volgen. Erg toepasselijk voor deze editie;
het toeval wil namelijk dat het onderwerp ‘Home Sweet Home’ is.
Wie goed heeft opgelet, merkte op
dat ik in mijn eerste zin het woord
‘doorgaans’ gebruik. Hoopte je op een
heldere inleiding van wat je in deze
editie kunt verwachten? Dan kom je
van een koude kermis thuis. De eerste
Freem die ik als hoofdredacteur op de
figuurlijke deurmat van Communicatiewetenschap laat vallen, wil ik niet
zoals gebruikelijk beginnen. Ik begon
namelijk aan dit voorwoord op de
avond van de terreurdaden in Parijs.
Een verschrikkelijke gebeurtenis, die
direct weer het vluchtelingenprobleem
op scherp stelde. Een uitspraak over
dit ‘probleem’ zal ik in het midden
laten. Er wordt (letterlijk) al genoeg
tegen heilige huisjes aangeschopt…

Maar één ding is duidelijk over de
huidige stand van zaken in Europa: er
gebeuren vreselijke dingen in oost, dus
voelt iedereen zich momenteel in west
thuis best. Want hoe erg moet de situatie wel niet zijn als je zelfs je eigen huis
ontvlucht?
De dag na de terreurdaden ging ik
enigszins nerveus naar een concert van
Alice Cooper en Mötley Crüe in de ISS
Dome in Düsseldorf. Grapjes over ISIS
Dome werden natuurlijk snel gemaakt…
Desondanks heb ik ontzettend genoten van de show: zeeën van vuurwerk,
levende reptielen en een drumstel dat
middels een achtbaanrails over het
publiek scheerde. Maar het grootste
kippenvelmoment? Dat was toch wel het
ontvouwen van een Franse vlag waarna
alle aanwezige muziekliefhebbers even
stil vielen. Als afsluiter van de avond
speelde Mötley Crüe zijn grootste hit:
Home Sweet Home. Tevreden keerde ik
die avond naar huis. Mijn échte huis.
Dit gezegd hebbende nodig ik je uit om
lekker jouw thuis binnen te slenteren
met de Freem in jouw handen. Plof neer
op de bank en geniet van deze editie
die geschreven en gevormd is door een
gloednieuwe redactie die ik als hoofdredacteur dit studiejaar in het gareel
probeer te houden. Want ja, als de kat
van huis is…
Niel Verstegen
Hoofdredacteur 2015-2016
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MET TIM OP TOUR
INTERVIEW MET BNN 3 OP REIS BACKPACK
WINNAAR: TIM RUNIA
In het kader van ‘Home Sweet Home’ zijn wij op zoek gegaan
naar iemand die al meerdere malen de wijde wereld in is getrokken, vaker lang weg van huis is en weet hoe het is om daarna weer als verloren zoon of dochter terug te keren naar eigen
stekkie. Dit bracht ons bij niemand minder dan Tim Runia: de
winnaar van 3 op Reis Backpack bij BNN, een reisprogramma
voor toekomstige reizigers dat afgelopen zomer is uitgezonden.
Tim mag binnenkort mee als co-host naar Laos bij 3 Op Reis.
De 25-jarige vlogger heeft op jonge leeftijd al veel meegemaakt.
Ben jij benieuwd naar zijn verhaal? Lees dan gauw verder!
TEKST PUCK VAN OVERVEST & ELZE ROES
BEELD DANIEL RAMIREZ GARRIDO

VERTEL EENS, WAAR IS JOUW
THUIS OP DIT MOMENT?
“Ik kom uit Sneek in Friesland, maar ik
woon in Groningen en studeer daar nu
Communicatie & Multimedia Design. Volgende week verhuis ik naar Amsterdam.
Ik krijg nu projectruimte waar ik mee
bezig ga en dit ga ik in Amsterdam doen,
want ik heb nog wat schoolopdrachten
die ik in deze stad kan doen. Mijn stage
begint in februari en die ga ik in Amsterdam of Hilversum zoeken, waar de televisie en media zit.”

BEN JE AL SNEL OP KAMERS GEGAAN OF HEEFT DAT EVEN GEDUURD?
“Ik heb na de middelbare school een tussenjaar gedaan. Na mijn tussenjaar heb
ik een zomer bij mijn moeder gewerkt en
op Terschelling. Toen de vakantie voorbij
was, ben ik meteen naar Amsterdam
verhuisd om te gaan studeren. Daar ben
ik gestopt en toen ben ik uiteindelijk naar
Groningen gegaan om te beginnen aan
een nieuwe studie. In het begin ging ik
nog wel vaak naar huis in het weekend,
omdat ik een relatie had met iemand in
Sneek. Dit was soms wel lastig: ik had op
deze manier twee levens.”
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NU JE WEER TERUGGAAT NAAR
AMSTERDAM, VOELT DAT DAN ALS
OPNIEUW THUISKOMEN?
“Nee, eigenlijk helemaal niet. Ik heb
daar niet zo lang gestudeerd, daarom
heb ik me in Amsterdam nooit echt thuis
gevoeld. Sneek is natuurlijk heel klein en
Amsterdam heel groot, dus dat was meteen een grote stap toen ik daar voor het
eerst heen ging. Groningen paste toen
veel beter bij me. Niet te groot en niet te
klein, een hele goeie tussenstop. Nu na
enige tijd tijd is Groningen wel te klein
voor mij geworden en heb ik er vertrouwen in dat ik mij in Amsterdam thuis ga
voelen, dus ik heb er heel veel zin in!”

VERTEL EENS OVER JOUW AVONTUREN NAAST HET STUDENTENLEVEN. HOE IS JE PASSIE VOOR
REIZEN ONTSTAAN?
“Vroeger ging ik ieder jaar alleen met
mijn moeder naar Vlieland. Dat was toch
wel hartstikke tof als kind. Toen ik wat
ouder werd en klaar was met mijn havo,
wilde ik meer van de wereld gaan zien en
besloot een tussenjaar te nemen. Ik was
bijna niet in het buitenland geweest, dus
ik ben toen een half jaar gaan backpacken door Zuidoost-Azië. Dat was super-

tof. Ik had een camcorder gekocht, veel
filmpjes gemaakt en ook mijn blog bijgehouden natuurlijk. Dat vond ik helemaal
geweldig dat backpacken, supervet!”

HOE KWAM JE OP HET IDEE OM
MEE TE GAAN DOEN BIJ 3 OP REIS
BACKPACK?
“Het kwam eigenlijk doordat een huisgenoot mij app’te dat het wel wat voor mij
was. Ik ben toen snel gaan kijken en het
was inderdaad zo. Op Facebook stond
een oproep, waarin vermeld werd dat je
met Geraldine Kemper en Jan Versteegh
op reis zou kunnen. Het enige wat je
hoefde te doen, was een filmpje maken.
Ik dacht eerst dat heel veel mensen zich
zouden aanmelden. Toch heb ik de stoute
schoenen aangetrokken toen ik zag wat
voor filmpjes er al waren ingestuurd voor
de aanmelding. Ik wist dat ik het beter
kon en ben aan de slag gegaan met een
filmpje over mezelf!”

HOE HEB JE DIT AVONTUUR ERVAREN?
“Toen ik eenmaal in het programma zat,
was het meteen al een vette ervaring. Ik
was altijd al benieuwd hoe het achter de
schermen er aan toe gaat. Voor de wed-

INTERVIEW
strijd gingen we eerst met achttien vloggers in veertig dagen van Amsterdam
naar Athene met onze backpacks, waarbij
Geraldine en Jan ons achterna reisden.
Het was de bedoeling dat we steeds
een filmpje maakten en deze online
plaatsten. Daarnaast moesten we ervoor
zorgen dat we zoveel mogelijk stemmen
kregen! Ik ben toen bij de laatste vijf finalisten geëindigd en mocht ik met Geraldine mee naar Thailand. Uiteindelijk heb ik
met de meeste stemmen het programma
gewonnen en mag ik binnenkort mag ik
met Geraldine mee naar Laos voor 3 op
Reis.”

GA JE GRAAG ALLEEN OP REIS OF
JUIST VOORAL MET ANDEREN?

HEB JE NAAST HET BNN AVONTUUR VEEL GEREISD?

HEB JE OP REIS WEL EENS LAST
VAN HEIMWEE?

“Nou, niet echt veel reizen. De Backpackreis na de havo door Zuidoost-Azië,
waarover ik eerder vertelde, was toch
wel de enige echte reis. Wel heb ik veel
sportieve vakanties gedaan, zoals wintersport- en surfvakanties in de zomer.
Ook ben ik naar Budapest geweest in de
herfstvakantie en met een maatje liftend
naar Barcelona, maar ik heb naast 3 op
Reis Backpack niet echt meer lange reizen
gemaakt. O ja, afgelopen zomer heb ik
nog een maand gereisd… De eerstvolgende reis gaat naar Laos met Geraldine,
omdat ik heb gewonnen.”

“Nee, eigenlijk niet. Enerzijds voelt het
wel ‘als heel erg ver weg’ als je voor het
eerst gaat backpacken. Ik zat toen voor
het eerst in m’n leven in een vliegtuig
en werd ik meteen naar de andere kant
van de wereld gestuurd. Anderzijds ben
je tegenwoordig heel erg mobiel, overal
is internet en Whatsapp en dat maakt
het toch minder ver weg. Ik vind dit persoonlijk minder leuk, maar er zullen ook
ongetwijfeld een heleboel mensen profijt
van hebben. Wij gingen altijd op zoek
naar internetcafés, maar tegenwoordig
zie je iedereen met z’n mobiele telefoon
zitten in een restaurantje.”

WAT WAS DAN DE MOOISTE BESTEMMING DIE JE TOT NU TOE
HEBT BEZOCHT?
“De mooiste bestemming… Pfoe,
dat vind ik moeilijk om te zeggen.
Tijdens mijn eerste backpackreis
vond ik Laos heel bijzonder. Daar
heb ik hele vette dingen gedaan.
Op een gegeven moment zaten
we in een boomhut bij een dorp
van tweehonderd mensen, middenin de jungle. Als het dan donker was, was het ook echt pikkedonker. Er was nergens kunstmatig
licht te zien. Dan voel je je opeens
heel klein vergeleken bij zo’n grote
jungle waar niemand woont. Ik ben
erg blij dat ik hier weer binnenkort
naartoe mag!”

“Ik reis graag met anderen. Ik vind het
erg leuk om mijn ervaringen te kunnen
delen met iemand. Als je iets in je eentje meemaakt, dan is dat toch anders.
Toen ik een half jaar ging backpacken,
was dat ook met een van mijn beste
vrienden en ik heb het er met hem af en
toe nog steeds over. Dat was vijf à zes
jaar geleden. Ik ben helemaal niet zo’n
alleen-mens, maar hou er juist van om
mensen om me heen te hebben en het
gezellig te hebben.”

HOUD JE ER WEL REKENING MEE
DAT JE THUIS BENT OP DE ECHTE
‘FAMILIEDAGEN’ ZOALS VERJAARDAGEN EN KERSTMIS?
“Nee, eigenlijk niet. Ik heb sowieso een
erg kleine familie omdat ik alleen bij mijn
moeder woon. Toevallig hadden we op
de dag dat ik naar Laos ga ook een familiedag gepland. Deze gaat nu natuurlijk
niet door. Als ik lekker kan reizen, dan ga
ik lekker reizen. Dat weten zij ook!”

ZIJN ER NOG SPECIFIEKE DINGEN
IN HET BUITENLAND DIE JOU AAN
THUIS DOEN DENKEN?
“Ehm… ja! Wanneer een hotel een hele
goede airco heeft, voelt het net als thuis.
De meeste hotelkamers hebben alleen
een ventilator, dat is altijd superwarm.
Wanneer ik lekker onder de dekens kan
liggen met de airco aan, voelt het net als
het koude Nederland. Dit is trouwens ook
wel echt een luxe probleem hoor… Toch
voel ik me echt pas thuis wanneer ik mijn
eigen broodje kan smeren en er Hollandse pot op tafel staat. Op reis gaat het niet
zo. Daarom waardeer ik het thuiskomen
iedere keer weer.”

HEB JE VERDER NOG GROTE PLANNEN VOOR DE TOEKOMST?
“3 op Reis Backpack heeft me sowieso al
veel opgeleverd. Ik heb dingen aangeboden gekregen, zoals stages en een baan.
Ik heb daarnaast allerlei contacten opgedaan die mijn leven zeker in een andere
richting hebben gestuurd. Ik zie wel waar
het op aan komt.
Op dit moment ben ik bezig
met een nieuw YouTube kanaal. Mijn
grootste droom zou dan ook zijn om
een eigen bedrijfje op te richten in audiovisuele content voor internet en
televisie. Toch heb ik niet echte toekomstplannen. Ik ga binnenkort
stagelopen en ben nog op zoek
naar een vette stage, misschien wel bij BNN. Ik kijk wel
waar de toekomst me brengt. Ik
durf het nog niet te zeggen.”

“OP EEN GEGEVEN MOMENT ZATEN WE IN EEN BOOMHUT BIJ EEN
DORP VAN TWEEHONDERD MENSEN, MIDDENIN DE JUNGLE”
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DE FREEM IS GESCHREVEN VOOR STUDENTEN. AANGEZIEN JIJ ZELF
OOK NOG STUDENT BENT, ZIJN WIJ BENIEUWD HOE JE DIT ALLEMAAL
DOET! WE KIJKEN UIT NAAR WAT TIPS.

HOE KUN JE ZO’N REIS FINANCIEREN ALS ARME STUDENT?
“Ik zou vooral zeggen: zoek een baan
en ga er hard voor werken! Vooral in
de zomerperiode heb je veel tijd om
uren te maken. Ik heb zelf een aantal
zomers op Terschelling gewerkt en
merkte het verschil tussen veertig en
zestig uur per week echt niet. Totdat
je uitbetaald krijgt! Als je jong bent,
is dit zeker vol te houden. Daarnaast
moet je natuurlijk niet teveel geld uitgeven. Ik gaf nogal veel uit. Toch is
het simpel; hoe minder je uitgeeft,
des te meer je kunt sparen, natuurlijk!

6

Reizen hoeft ook niet duur te zijn. Een
goed avondje stappen in Nederland kan
al veertig euro kosten, terwijl je daar in
Azië twee dagen voor kan slapen, eten
én stappen. Het leven is daar gewoon
veel goedkoper.”

HOE KUN JE JE HET BESTE VOORBEREIDEN OP ZO’N REIS? IS HET
VERSTANDIG OM ALLES UIT TE
STIPPELEN?
“Dit verschilt per persoon. Je hebt mensen die alles tot in de puntjes voorbereiden en je hebt mensen die amper iets
doen van tevoren. Ik zit er zelf een beetje

tussenin. Ik vind het fijn om een rode
draad te hebben maar wil ik wel ruimte
hebben voor dingen die op mijn pad
komen. Zo weet ik wat ik kan verwachten
op zo’n reis en ben ik vrij om mensen te
ontmoeten en andere dingen te ontdekken.”

HEB JE ALS AFSLUITER NOG ÉÉN
HELE BELANGRIJKE TIP VOOR STUDENTEN MET EEN REISDROOM?
“Ik zou vooral heel goed zoeken naar
goedkope tickets. Er zijn altijd hele goedkope tickets te vinden waarbij je soms
acht of tien uur moet wachten voor een
overstap. Dit klinkt rot, maar het kan je
soms wel 400 euro besparen. Je moet
erg goed zoeken. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat je de tijd van je
leven hebt en vooral erg veel plezier
maakt!”

FREEMDE FEITJES
Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens. Maar sommige plekken
kunnen je gewoonweg niet dat ‘thuisgevoel’ geven. Freem heeft wat
huiselijke feitjes gevonden. Over wonen, over heimwee, maar veelal
over huizen die werkelijk compleet getikt zijn.

TEKST TIM VAN DER KALLEN & MANS PERE
BEELD SAMANTHA HERBST

Het zoetste huis ter wereld stond
in 2010 in Zweden. Het record
voor het grootste peperkoekhuisje ter wereld werd op het
centraal station van Stockholm
gevestigd. In het huisje zaten
maar liefst 421 kilo bloem,
135 boter en 150 kilo suiker
verwerkt!

Jij denkt dat je het op jouw studentenkamer al klein hebt? Dan heb je het
smalste huis ter wereld nog niet gezien. Het huis met één verdieping is op de
breedste plek 152 centimeter breed en is tussen twee bestaande appartementencomplexen ingebouwd. Zie daar maar een kerstboom in kwijt te kunnen!

			

Ook al ligt thuis alles wat je
hartje begeert, de verveling
slaat soms toe. Nou kun je bij
de pakken neer gaan zitten of
je doet als Roman Atwood.
Omdat Roman zich verveelde
leek het hem en zijn zoontjes
een goed idee om zijn huis te
veranderen in een ballenbak.
Eén telefoontje was nodig
om dit balletje te laten rollen.
Roman en zijn kroost vermaakten zich kostelijk, maar
zijn vriendin had bij thuiskomst gemengde gevoelens
over het kleurrijke, ronde
schouwspel.

Als je ziek bent, wil je alleen maar graag thuis zijn. Maar wat nou als het thuis willen
zijn de oorzaak van je ziekte is? Er wordt soms nogal lacherig gedaan over heimwee,
maar het kan werkelijk grote gevolgen hebben op iemand. Extreme gevallen kunnen
naast opvliegendheid of droevigheid ook kampen met huiduitslag en zelfs hartfalen.

Deze aliën-achtige blauwe boten op vier poten zijn het thuis van wetenschappers die onderzoek doen op de koudste
en meest gure plekken van Antarctica. Het Halley Research Station van acht units biedt slaapplekken, ruimtes met
een laboratorium en zelfs een gemeenschappelijke woonkamer. In de koudste drie maanden van totale duisternis
beschermen de modules zestien tot tweeënvijftig onderzoekers tegen de kou van -56 graden Celsius buiten. Drie
maanden je lang met huisgenoten goed kunnen opschieten is hier letterlijk een kwestie van leven of dood!
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ARTIKEL

We kennen allemaal de Pixar film ‘Up!’. Nee? Ga dan nu in de hoek
staan en jezelf diep schamen! In de film knoopt de oude knoest
Carl een kleine duizend heliumballonen aan zijn huis om naar het
Zuid-Amerikaanse oerwoud te vliegen. De jongens en meisjes van
National Geographic hebben dit ook geprobeerd en met 300 flinke
heliumballonnen voor elkaar gekregen. Dat is pas wetenschap van
hoog niveau!

Het RTL4-programma ‘Thuis voor de Buis’ laat gezinnen uit de
Nederlandse samenleving commentaar geven op Nederlandse
televisieprogramma’s vanuit hun eigen woonkamer. Het omstreden
programma is, ondanks het vele commentaar dat het kreeg, met
name op inhoudsloosheid erg populair. Het oorspronkelijke Engelse format ‘Gogglebox’ is, naast Nederland, nog in negen andere
landen te zien, waaronder Canada, de Verenigde Staten, China en
België.

Samen met een enorme groep vrijwilligers
bouwde James May, bekend van onder andere
Top Gear - tevens het idool van ondergetekende een gigantisch huis van Lego. Het huis had twee
verdiepingen, elk denkbaar meubelstuk en zelfs
warm stromend water! Op blote voeten lopen is
echter niet aan te raden.

In de Amerikaanse staat Michigan heeft een man het huis naast dat van zijn ex-vriendin
gekocht. Omdat zijn ex zo’n vreselijke bitch was, heeft deze held een enorm standbeeld
van een middelvinger laten maken en in zijn tuin gezet, gericht naar zijn buurvrouw.
Dankzij ingebouwde verlichting wordt de vrouw ook ’s nachts herinnerd aan het feit dat
hoeveel verre vrienden je ook hebben mag, een goede buur waardevoller is.

‘Home Alone’, de familiecomedy maar dan zonder
de familie, is de meest
winstgevende comedyfilm
ooit gemaakt. Met een budget van 15 miljoen dollar en
een internationale omzet van
533 miljoen dollar heeft de
film meer dan 35 keer zijn
investering terugverdiend.

Het huis van de zwart-wit comedyserie ‘The Addams Family’ (1964 – 1966) was in werkelijkheid niet zo duister en
donker als de serie zou doen vermoeden. De set was een
mengelmoes van allerlei felle kleuren. Zo waren de muren
roze en muntgroen en de gordijnen kanariegeel. De show
werd in zwart-wit opgenomen, waardoor het niet nodig
was de set zo donker aan te kleden. Met gepaste belichting
en verschillende paarse attributen kwamen het contrast en
detail van de set in de zwart-wit shots een stuk beter tot
zijn recht.
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COLUMN

WE ZIJN
WEER THUIS
TEKST SANNE DEMIR
BEELD FLORIAN DUCLOS

Als je aankomt bij de deur word je
begroet door lachende, zwaaiende,
zeer enthousiaste familieleden.
‘Yes, ze is weer thuis!’ Niet veel
later loop je de deur door en
springt de hond je tegemoet. Met
een voldaan gevoel neem je het in
je op. Home sweet home.
Tijd om twee weken lang je studentenkamer (inclusief bergen rotzooi) achter
je te laten en terug te keren naar het
ouderlijk nest. Het moment om je lekker
te laten vertroetelen en zonder verantwoordelijkheden de dagen te laten
slijten. Soms mis je dingen pas als je ze
weer recht onder je ogen hebt. Een dikke
knuffel van mama, een koelkast die altijd
vol is (!) en een degelijke maaltijd op

“

Maar ja, daar begint het… Met zijn allen
op de bank met een kop thee of chocomelk en gezellig TV kijken. Je pakt de
afstandbediening en zapt zonder erbij na
te denken naar je dagelijkse hersenloze
vermaak: Geordie Shore. Binnen enkele
seconden komen de eerste opmerkingen
“Dus dit vind jij leuk?” “Uh, zou je niet

Een dikke knuffel van mama, een koelkast die altijd vol
is en een degelijke maaltijd op tafel zonder eerst in de
keuken te hoeven zwoegen.

tafel zonder eerst in de keuken te hoeven
zwoegen. En dat is nog niet alles, want
hoewel een weekendje thuis je dit alles
ook kan bieden, voegt de kerstvakantie
daar nog een hoop aan toe. Gezellige
lichtjes, kerstbomen en andere versiering
(want, geef maar toe, je ouders hebben
daar iets meer budget voor dan jij), een
shitload aan lekkere snacks waar je zo
veel mogelijk van moet eten (want ja,
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na december zijn ze weer uit de schappen, compenseren noemen ze dat) en
spelletjesavonden (ontken het maar niet,
jij houdt ook van winnen). Daar komt
nog bij dat zelfs de meeste docenten niet
van je verwachten dat je productief bent
tijdens de feestdagen. Hup, die pyjamabroek aan dus en lekker bankhangen. Dit
keer zonder schuldgevoel.

”

iets opzetten wat voor iedereen leuk
is?”. Oké, Geordie Shore is misschien
ook niet zo gepast voor 40+-ers. Maar
dan komt het werkelijke dilemma, wat
dan wel? Want terwijl vader graag naar
actiefilms kijkt, bekijkt moeders liever een cultureel programma en vindt
zusjelief het allebei verschrikkelijk. Dan
zijn er twee opties: de aanhouder wint en
de anderen klagen of we kijken iets wat

iedereen acceptabel, maar desalniettemin niet bepaald geweldig vindt. Leuk,
met zijn allen TV kijken. Vanaf een uur of
tien wordt het steeds stiller om je heen,
oogjes beginnen dicht te vallen en gapen
beginnen steeds frequenter te worden.
Al gauw houden je ouders het voor
gezien en wordt ook je zusje naar boven
gestuurd… En daar zit je dan, met genoeg energie om de gewoonlijke metermaandag van de Fuik mee te pakken.
Dan toch nog maar even (lees: een
seizoen) Geordie Shore kijken, nu het
weer kan. De volgende ochtend wordt
het je duidelijk waarom dat niet zo’n bijzonder goed idee was. 9 Uur ’s ochtends
en er staat iemand naast je bed. “Kom
je ook ontbijten? Ik heb warme broodjes
gemaakt”. Zucht, had dat niet een uurtje
of 3 later gekund?
Eenmaal beneden aan de ontbijttafel
begin je de voordelen van thuis zijn weer
in te zien. Wanneer was de laatste keer
dat je croissantjes, verse jus én echte
hagelslag van de Ruijter op één tafel
hebt zien staan? Na een enkele opmerking over je late entree in ontvangst te
hebben genomen – “Waar bleef je nou?
Ik riep je een half uur geleden” Ja, hallo:
opstartproblemen – is het toch eigenlijk
wel gezellig, zo met zijn allen eten. En zo
begint het oude, niet helemaal meer vertrouwde, ritme weer terug te komen. Een
ritme met iets minder vrijheid, maar wel
meer gezelligheid. We zijn weer thuis.

DOCENTEN

TO DOCENTEN
Een ‘bucketlist’ is een lijst met toekomstige plannen en dromen, een lijst die
iedereen wel heeft. Aangezien docenten blijkbaar ook mensen zijn, vraagt
Freem zich af wat er op hun ‘bucketlist’ staat. Komen jou dromen overeen
met de dromen van je docent? Nu kom je erachter. In deze editie spraken
we Maurice Gesthuizen, de spontane docent van de cursus Meetmodellen.
TEKST SANNE DEMIR & REIN VAN SCHIJNDEL
BEELD DIAN MASTENBROEK

Maurice Gesthuizen

Op je lijst staat dat je jouw full-back
tatoeage wil afmaken, klinkt ruig, maar
wat staat er eigenlijk op?
Het is een tattoo van een grote boom,
met een holte in de stam waar nog een
roos in moet komen. Onderin staat de
tekst: “Your rules, our lives”. Bovenin
staan de namen van mijn zoontjes. Verder moeten er nog takken worden getatoeëerd.
Wat is de reden van de tattoo en waarom
is hij nog niet af?
Toen ik jong was, vond ik tatoeages al
mooi. Dat is altijd zo gebleven. Ik ben
nu drie jaar gescheiden en daaruit is het
idee ontstaan van de boom met de namen van mijn kinderen. De boom staat
voor mijn gezin en is de basis van mijn
leven. De roos staat voor alles wat mooi
is in het leven en voor vriendschap. De
tekst maakt het af: “Je kunt wel door
anderen je leven laten maken, maar je
bent zelf degene die je leven leeft.” Hij
is nog niet af, omdat ik pas deze zomer
ben begonnen. Ik wilde een goede artiest
om ervoor te zorgen dat hij mooi werd.
Daardoor duurt het ook langer. Ik heb
ongeveer vier sessies van vier uur nodig,
maar mijn motto is: “Liever langer en
fantastisch dan spijt.”
Je wil graag een keer van de zwarte piste
af, maar hou je ook van surfen? We vinden je er namelijk wel een beetje uitzien
als een surfdude.
Nee, het stomme is dat ik pas twee keer
gesurft heb, maar ik was niet zo goed.
Het lijkt me wel heel gaaf! Ik heb wel

twee skivakanties gehad. Het gevoel van
vrijheid bovenop de piste. Als je dan naar
beneden gaat voel je jezelf heel klein,
maar de snelheid en het gevoel dat je
beter wordt geven me een kick. De rode
piste heb ik al ooit gedaan, maar de
zwarte lijkt me echt geniaal. De combinatie van skiën en après-skiën zorgt ervoor
dat je hoofd even helemaal leeg wordt.
’s-Ochtends lekker op tijd de bergen in
om te skiën, vervolgens ergens lekker
lunchen en in de middag nog even skiën
en de kroeg in met mijn skischoenen aan.
Een paar uur later verlaat ik strompelend
de kroeg.

‘’Je kunt wel door anderen je
leven laten maken, maar je bent
zelf degene die je leven leeft.’’

Je wil graag op lange en avontuurlijke
vakanties met je gezin en bent best
avontuurlijk ingesteld, maar hoe krijg jij
een thuisgevoel in die verre oorden?
Voor mij is het thuisgevoel heel erg verbonden met de personen die mij lief zijn.
Ik heb gemerkt dat ik me op een andere
plek heel makkelijk kan aanpassen. Het
samenzijn is voor mij eigenlijk het thuisgevoel. Het gevoel van verbonden zijn
met andere mensen, dat is er toch als je
kleine en grote dingen doet met de mensen die dicht bij je staan.

Bucket
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Waar komt je fascinatie voor metal vandaan?
Op de middelbare school mochten we in
de tekenles zelf cassettebandjes afspelen.
De dominante mensen zetten altijd Metallica aan. Ik vond deze muziek toen ook
al fantastisch. Ik kan heel rustig worden
van deze stevige muziek en tegelijkertijd
vrolijk van de drijvende riffs van metal.
Daar zit ik meteen in en dan ben ik gelijk
los. Ik ben door mijn voorkeur voor metalmuziek zelf ook gitaar gaan spelen. Het
is echter een gemiste kans dat ik nooit
in een band ben gegaan. Ik wil nog een
keer een optreden geven in Dollars in
Arnhem, maar dan moet ik er een keer
tijd voor nemen om elke dag te spelen.
Ik moet er op vertrouwen dat het goed
komt.
Je bent dus een echte familieman en wil
graag een liedje spelen met je kinderen,
wordt dit ook een metalliedje?
Nee, absoluut niet. Laatst zette ik een cd
van Nijntje op en mijn kinderen en de
kinderen van mijn vriendin Ineke pakten
allemaal een instrument en begonnen
mee te spelen. Toen stonden we dus met
z’n allen te spelen. Ik wil graag een liedje
wat we allemaal leuk vinden instuderen
met mijn kinderen, zodat we dat dan
een keer kunnen voordragen op een
barbecue. Muziek speelt een belangrijke
rol in onze opvoeding. Niet actief, maar
muziek is wel overal zichtbaar in huis. Als
iemand een instrument naar beneden
haalt, doen de anderen dat ook en gaan
we samen lekker herrie maken.
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EROP
UIT(JES)!
Het is weer december! De koude wintermaand waarin je na het banjeren door de koude sneeuw even lekker bij
kunt komen op de bank met een dekentje en een beker warme chocolademelk. Ook is het de tijd van de feestdagen
natuurlijk! Sinterklaas, Kerst en Oud en Nieuw, dagen waarop je gezellig met naasten samenkomt. Maar ook niet te
vergeten: de kerstvakantie, waarin je twee weken eindelijk lekker kunt uitrusten van uitputtende colleges. Heb je zin
om er nog een dagje op uit te gaan? Op deze pagina’s lees je hoe je de vrije dagen extra feestelijk kunt maken met
familie of vrienden!
TEKST LIESE VAN HEUMEN & PUCK VAN OVERVEST
BEELD DIAN MASTENBROEK

VOOR HAP EN SNAP FAMILIES
Voor de families die met de feestdagen
altijd gezellig borrelen, maar er dit jaar
iets extra’s aan willen geven. Knallen
met die champagne!
Glühwein workshop in Nijmegen
Bij deze activiteit in onze prachtige
‘Home Sweet Home’ stad Nijmegen leer
je alles over het ontstaan van glühwein.
Je krijgt uitleg over de recepten en Jetzt
geht’s los!
Je maakt glühwein op twee manieren:
•
Glühwein volgens het originele
recept
•
Scandinavische Glögg
Na afloop van de workshop geniet je van
jouw zelfgemaakte glühwein en Glögg.
Welke vindt jij het lekkerst? Kom erachter
tijdens de workshop glühwein maken!
Je mag de recepten mee naar huis nemen, zodat je de mensen thuis nog eens
kunt verrassen. Want een glaasje glühwein bij de oliebollen is nooit verkeerd
natuurlijk.
Glühwein cruise
Wil je genieten van Amsterdam in wintersferen, maar zit je liever zelf lekker
warm met een lekker drankje in je hand?
Dan neemt deze Glühwein cruise jou
graag mee aan boord voor een tocht
door de mooi verlichte winterse grachten
voor het onvervalste winter- en kerstgevoel! Er wordt gezorgd voor een warm
welkom met een heerlijk glaasje glühwein. Valt glühwein niet bij iedereen in
de smaak? Geen probleem: alle overige
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drankjes vanuit de Hollandse bar zijn ook
inclusief!
Bierbrouwen
In deze workshop leer je de basisprincipes van het bierbrouwen en maak je
samen met je vrienden of familie je eigen
speciaalbier. Welk bier dat wordt, bepaal
je zelf! Wil je graag een fris witbiertje
brouwen, een stevige dubbel, een moutige Spéciale Belge of een kruidige tripel?
En moet je biertje lekker bitter worden of
juist zacht? Het kan allemaal!
In de workshop ga je alles doen wat een
echte brouwer ook doet. Je leert hoe je
de mout moet schroten, hoe maischen
werkt en wanneer je de hop moet toevoegen. Ook ga je in de workshop veel
proeven: negen bieren in totaal. Wie is
de grootste bierkenner in de groep? Wie
onderscheidt een dubbel feilloos van een
quadrupel? En waar moet je eigenlijk op
letten als je een bier goed wil beoordelen?
Na een week of vijf is het zover: je bier is
gebotteld en klaar voor consumptie. Elke
deelnemer aan de workshop ontvangt
minimaal vier flesjes van zijn zelf gebrouwen bier met zelfontworpen etiket.
Deze workshop is in Utrecht te doen voor
€85,- p.p. Maar niet getreurd, je hoeft niet
helemaal naar deze stad af te reizen om
je eigen bier te maken. Kijk wat rond op
het internet, want in bijna elke stad is de
cursus bierbrouwen beschikbaar!
Chupito workshop
Ben je dol op iets sterkers? Dan is misschien de Chupitos workshop iets voor

jou!
Altijd al willen weten hoe je de welbekende ‘B52’ in de fik moet steken? Tijdens
deze Chupitos workshop komt er een
grote variatie aan shotjes aan bod! Je
wordt ontvangen in een echte shootersbar. De shotjes variëren van vlambare
tot gelaagde shots. De workshop wordt
gegeven onder leiding van een deskundige shotmaster die alle kennis van het vak
in huis heeft! De workshop duurt circa
1,5 uur, dus zorg dat je van tevoren een
aardig goede bodem legt.

ARTIKEL

VOOR DE SPORTIEVE FAMILIES
Voor hen die het hangen bij de openhaard en kijken naar Love Actually wel
beu zijn. Er op uit!
Klimbos
Via uitdagende bruggen en netten, stevige lianen en te gekke tokkelbanen, vindt
je je weg midden in de natuur van boom
tot boom en beleef je een waanzinnig
avontuur. Iedereen kan bij deze activiteit
klimmen en klauteren op eigen niveau.
Er zijn verschillende routes uitgezet op
verschillende hoogtes. Ben jij de durfal?
Dan kun je zelfs tot 23 meter hoog in de

bomen staan zwaaien. Je kunt deze activiteit op meerdere plaatsen in Nederland
doen, maar de vier grootste klimbossen
zijn te vinden in de Achterhoek, Bergen
Op Zoom, de Veluwe en Lage Vuursche.
GPS familie uitje
Deze activiteit kun je op meerdere manieren uitvoeren. Je kunt met een groepje
op de mountainbike springen en met een
GPS bij de hand de natuur verkennen,
terwijl je langs mooie plaatjes komt. Deze
tocht kan ook lopend worden gedaan.
Zo kun je met je apparaatje midden in

de natuur samen stappen en genieten
van de schoonheid om je heen. Daarnaast kun je kiezen voor een spectaculaire helikopterdropping, midden in de
Veluwe. Door middel van GPS zal je de
weg moeten terugvinden. Wil je de tocht
graag zelf in de hand hebben, dan kun je
ook een GPS doe-het-zelf pakket bestellen op internet voor maar €15,-. Zo heb
je geen reisleider nodig en kan iedereen
een zelfgekozen rol aannemen in het spel
(zoals teamcaptain, navigator of speurder). Speuren maar!

VOOR DE MUZIKALE FAMILIE
Kies je favoriete Top-2000 nummer uit en
gaan! Voor degenen die oma’s dvd van
André Rieu in concert helemaal beu zijn
tijdens de kerstdagen, of alle bestaande
covers van ‘Last Christmas’ al gehoord
en gezien hebben.
Maak je eigen flashmob
Je ziet het op televisie en soms gaat er
eentje ‘viral’: de flashmob. Wil je een
keer iets origineels doen met de feestdagen, een leuke verrassing voor je grootouders of gewoon iets waar je het later
nog steeds over hebt? Maak dan je eigen
flashmob! Voor degenen zonder choreografisch talent worden er verschillende
workshops gegeven waarbij je samen
een flashmob maakt. Wie weet worden
jullie wel een Youtube hitje!
Tip: maak een flashmob op de nummer

één van de Top-2000 van 2015 en start
de flashmob tijdens de aftelling naar het
nieuwe jaar.
Neem je eigen kersthit op
Nee, je bent niet de eerste. Er is een
archief vol kerstnummers en een ander
archief vol covers van kerstnummers.
Aan de andere kant, hebben we er ooit
genoeg? Voor een bedrag van €35,- ben
jij Mariah Carey voor een dag. Gooi je
gouden strotje open en zing de sterren
van de hemel! Aan het eind van de dag
krijg je jouw potentiële nummer-1 hit
mee op CD. Een keer wat anders om te
draaien op kerstavond.
Zoek de sfeer op!
Zelfs op Nijmegen Centraal Station
schijnen de lampjes wanneer de winter-

maanden komen. In welke binnenstad je
ook loopt, of je roots nu in Amsterdam of
Enschede liggen, je kan je ogen uitkijken. Vanaf de dag dat het om zes uur ’s
avonds al donker is tot nieuwjaarsdag
zijn de Nederlandse steden versierd met
kerstverlichting. Je hoeft alleen maar
uit je raam te kijken of je komt al in de
feestdagen sfeer. Indien je glühwein wil
drinken, de stad verlicht wil zien door
kerstlichtjes en wil ruiken naar vuurkorven en dennentakken, raden wij een
kerstmarkt aan. In Nederland kennen we
verschillende grote kerstmarkten. Je kan
hier overheen slenteren langs de vele
kraampjes of kom gewoon langs voor
de sfeer. De grootste kerstmarkten in
Nederland vind je in Maastricht, Valkenburg en Dordrecht. Dus stap in de auto
en optimaliseer je kerststemming!

13

INTERVIEW

Vraag

van
vandaag

“Wat maakt Nijmegen voor jou een echte thuisplek?”
TEKST ELZE ROES & REIN VAN SCHIJNDEL
BEELD SAMANTHA HERBST

Pieter Zwart

• Master
‘‘Nijmegen is mijn thuisplek, omdat het centrum wonderschoon
is en het Keizer Karelplein de
spannendste rotonde van Nederland is.’’

Moniek Oomen

• Derdejaars
“Nijmegen is voor mij een thuisplek omdat er altijd een gezellig
sfeertje hangt. In de stad is het
gezellig druk en er zijn altijd mensen op straat. Ik kom zelf niet uit de
stad, dus dat maakt het extra leuk
dat er bijna altijd mensen om je
heen zijn! Vooral met de Nijmeegse Vierdaagsefeesten is het een en
al gezelligheid!”

Amy Chau

• Pre-master
“Nijmegen is voor mij vooral
een echte thuisplek, vanwege de
gezellige mensen! Mijn vrienden,
familie en boyfriend die in Nijmegen wonen, geven mij het echte
gevoel van thuis. Ik denk dat ik dit
gevoel nergens anders zou kunnen
vinden.”

Lennert van Everdingen

• Tweedejaars
“Voor mij zijn het vooral de
mensen in heel Nijmegen die het
mij als thuis laten voelen. Ik kom
zelf uit het Westen en het verschil
viel me meteen op. De mensen in
Nijmegen zijn een stuk toegankelijker en zeker ook veel gezelliger!”
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Hilde Luiten

• Eerstejaars
“Ik voel me thuis in Nijmegen, omdat het
niet zo’n extreem grote stad is, maar je
tegelijkertijd wel genoeg mogelijkheden
hebt om activiteiten te doen naast je
studie. Daarnaast is het fijn dat er geen
druk is om je ergens bij aan te sluiten.
Iedereen doet gewoon wat hij of zij zelf
wil, dat vind ik leuk!”

Ilse Strikkeling

• Master
“Na eerst in Amsterdam mijn bachelor
gedaan te hebben, was het een bewuste keuze om verder te studeren in
Nijmegen. Ik voel me erg thuis bij het
gemoedelijke sfeertje dat in de stad
heerst en bij de persoonlijke opleiding.
Ook woont mijn vriend hier en ben ik lid
bij studentenvereniging Ovum Novum,
waardoor er altijd wel ergens een
feestje is.”

Luuk van de Mortel

• Eerstejaars
“Nijmegen voelt voor mij als thuiskomen, wanneer ik op maandagochtend vanuit mijn kamer het nieuwe
Doornroosje kan zien. Ik wilde altijd al
bij het oude Doornroosje wonen, nu
woon ik tegenover het nieuwe. Ook
prima! Nijmegen voelt voor mij als een
echte stad, maar met een gemoedelijk
dorpshart.”

Rik Meijer

• Tweedejaars
“Wat maakt Nijmegen mijn thuisplek? Ten eerste omdat mijn huis
er staat, natuurlijk. Daarnaast
wonen mijn vrienden er met in het
bijzonder mijn goede vriend Lucy.
Ook is Nijmegen één groot dorp.
De stad is levendig en er is altijd
wel iets te doen!”

ARTIKEL

RECEPTENRUBRIEK

“EIGEN APPELTAART IS GOUD WAARD”
De winter staat alweer voor de deur
en het is bijna kerstvakantie. Terwijl
het buiten ijskoud is en de allereerste natte sneeuwvlokjes weer uit
de lucht komen vallen, kun jij deze
dagen lekker binnen te blijven. Ook
komen de feestdagen steeds dichterbij, wat betekent dat er een tijd
aankomt met veel eten, drinken en
gezelligheid. In de kerstvakantie heb
je naast hele dagen Netflix kijken
ook genoeg tijd om je eigen talenten te ontwikkelen. En wat is er nou
leuker dan het bakken van een echt
meesterwerk?

TEKST TIM VAN DER KALLEN & ELZE ROES
BEELD DANIEL RAMIREZ GARRIDO

Freem is op zoek gegaan naar een overheerlijk recept waarmee iedere student deze vakantie door kan komen! Of je nu stoer wilt
doen voor je huisgenootjes, de perfecte zoon of dochter uit wilt hangen, je geliefde wilt verrassen of gewoon even jezelf wilt verwennen, het kan allemaal. De speciaal voor studenten aanbevolen appeltaart is betaalbaar en ook nog eens snel te maken! Het is
te serveren als tussendoortje, bij de koffie, als luxe lunch of als dessert bij het kerstdiner.
Om te beginnen zal je toch even de deur uit moeten om boodschappen te doen. Trek
een lekkere warme jas aan en trotseer de kou! Veel werk is het niet, want wij hebben
het boodschappenlijstje alvast voor je gemaakt.

Boodschappenlijst
- 2 Potten kant en klare appelcompote
- Rozijnen
- Pecannoten (50g)
- Boter (60g)

- Bloem (80g)
- Donkere Basterdsuiker (60g)
- Kaneel (1 tl)

Het echte werk
1. Wanneer je weer lekker binnen bent en
de kachel aan staat, verwarm je de oven
alvast voor op 180 graden Celsius. Oh, en
vergeet de ovenschaal niet in te vetten!
2. Voor het ‘appelgedeelte’, meng je de
kant en klare appelcompote met een
paar handjes rozijnen. Wanneer dit goed
gemengd is, kan het in de ovenschaal
geschept worden.
3. Bovenop het mengsel komen de
kruimels. Om deze te maken snijd je de
koude boter in blokjes en de pecannoten
in grove stukjes. Vervolgens meng je de
blokjes boter, de donkere basterdsuiker, de gehakte noten, de bloem en het
kaneel door elkaar tot ze verkruimelen.
Wanneer het er uitziet als een mooie
kruimelboel, verdeel je de kruimels over
de appelcompote. Wanneer dit gedaan is,
hoef je de taart alleen nog in de voorverwarmde oven te zetten. Wat zal het lekker
ruiken!

4. Na al het harde werk heb je recht op
drie kwartier ontspanning. Negeer de
afwas en zet je chill-modus aan. Het is
toch vakantie! Wil je de tijd doorkomen,
zet dan All I Want For Christmas van Mariah Carey elf keer op repeat. Tijdens het
luidkeels meezingen kun je alle foto’s van
de afgelopen Myceliumactiviteiten online
terugkijken. Dat nummer al te vaak
gehoord? Trek dan een fles wijn open en
zoek de laatste aflevering van Russen op.
De tijd vliegt voorbij!
5. Dingding! De drie kwartier zijn voorbij!
Sprint naar de oven, haal de taart eruit
en ga ervan genieten. Om het nog lekkerder te maken serveer je er een lekker
bolletje vanille-ijs bij. Eet smakelijk!
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DE FREEM REDACTIE VAN
2015/2016
Het collegejaar is al een tijdje begonnen en dat betekent natuurlijk dat er een nieuwe redactie is bij de
Freem! Ook dit jaar hebben wij een enkele prachtexemplaren die dit collegejaar vijfmaal een mooi studententijdschrift zullen verzorgen. Onze tekstredactie bestaat dit jaar uit Teng Derks, Nina Bosselaar, Rein
van Schijndel, Elze Roes, Liese van Heumen, Puck van Overvest, Sanne Demir, Mans Pere en Tim van der
Kallen. De beeldredactie wordt vertegenwoordigd door Samantha Herbst, Daniel Ramirez Garrido, Florian Duclos en Dian Mastenbroek. Aan het roer staat hoofdredacteur Niel Verstegen. Speciaal voor deze
Freem heeft onze redactie de meest knusse plek van de campus opgezocht om daar, onder het genot van
een kopje thee en een gezelschapsspelletje, een ‘Home Sweet Home’-foto te maken. De redactie wenst je
alvast fijne feestdagen!
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De commissies stellen zich voor!

Mycelium

TEKST LIESE VAN HEUMEN
BEELD DANIEL RAMIREZ GARRIDO

Introductiecommissie
Laten we eerst deze commissie introduceren. Je eerste kennismaking
met de Radboud Universiteit, de stad Nijmegen en haar leukste studievereniging Mycelium. Ieder jaar doet de enthousiaste introductiecommissie haar best om de nieuwe lichting communicatiewetenschappers
de vetste week van hun leven te bezorgen. Door excursies, activiteiten,
etentjes, spelletjes en heel veel feesten leer jij je medestudenten en de
studententijd Nijmegen in één week goed kennen. Dit jaar is er een nieuw
team gevormd dat heel wat uurtjes in deze week gaat stoppen, maar dat
met alle plezier doet. De introductiecommissie bestaat dit jaar uit Niek
Bosma, Milou Bootsma, Rick Smith, Kim Braspenning, Dominique Vlug,
Sabine Weller en Ming Ebbinkhuijsen.

Sport- en Spel Commissie
De sport- en spelcommissie is de jongste in het rijtje, maar heeft allang
bewezen niet de minste te zijn! Voorgaande jaren organiseerde de spoten spelcommissie activiteiten als het Mycelium Zaalvoetbaltoornooi, de
legendarische liftwedstrijd, het spannende moordspel en de ook dit jaar
weer terugkerende Batavierenrace. Deze spellen zijn niet alleen heel gezellig, ze houden de niet altijd even gezonde student ook nog eens in
beweging. Dit jaar komen de creatieve ideeën van Sietske Abelmann,
Stef Hulzink, Babs Bingen en Maud Bosse.

Excursiecommissie
Naast de informele borrels en spelletjes organiseert Mycelium ook formele activiteiten. Bij het woord ‘formeel’ moet je niet meteen denken
aan saai, maar juist aan leerzaam en toekomst gerelateerd. De excursiecommissie organiseert studierelevante excursies zoals bedrijfsbezoeken
en organiseert eens per jaar de Dag van de Toekomst. Het leuke aan deze
excursies is dat ze je een beeld geven van waar je als communicatiewetenschapper allemaal terecht kan komen. Dit jaar aan Rianne Durenkamp, Jurre Engbers, Dirkje Thissen, Chloe Laumen en Elise Hoff de taak
om jou een handje te helpen met het vormen van een antwoord op de
alom bekende vraag: “Maar wat kan je dan worden met die studie van
je?”

Feest- en Borrelcommissie
De Feest- en Borrelcommissie, beter bekend als de ‘FeBo commissie’, is
ieder jaar weer een aantrekkelijke commissie om in plaats te nemen. De
FeBo commissie organiseert de vetste feesten, borrels en activiteiten die
jouw studententijd tot één groot feest maken. Beleef dit jaar je mooiste
avond op het jaarlijkse gala, dans tot je je voeten niet meer voelt op het
S-Feest, train de vaardigheid bier drinken tijdens een cantus en borrel
maandelijks met andere Myceliumleden op een thema gerelateerde borrel in het Bascafé. De feest- en borrelcommissie wordt dit jaar gevormd
door partypeople Janne Toonen, Marieke Boschma, Rens Zuthof, Milou
Bootsma, Thijs Onvlee, Judith de Jong en Linde de Nijs.
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m Inside
Eetcommissie

Zie je rond 5 december plots Sinterklaas en pieten binnenstappen in
de collegezaal, dan zijn het hoogstwaarschijnlijk Babs Bingen, Janine
Vinders, Dorris van Galen en Joost Bressers die de verkleedkist open
hebben getrokken om jullie lieverds te trakteren op strooigoed. Ook
organiseert de eetcommissie ook het gezellige kerstdiner voor alle Myceliumleden, en zijn er verschillende workshops waar je aan deel kan
nemen. Dus mocht je de nacho’s van het cultuurcafé of de warme dranken van het DE Café beu zijn, kijk dan of de eetcommissie toevallig een
activiteit gepland heeft staan!

Promotiecommissie
Mycelium is een kleine studievereniging met een bruisend hart! Dat mag
iedereen weten en laat daar nou net de promotiecommissie zijn die er
alles aan doet om de activiteiten en feesten van Mycelium te promoten.
De promotiecommissie zorgt naast het maken van posters en filmpjes
voor hét vriendenboekje van je studententijd: het smoelenboek! Een
boekje samengesteld en vormgegeven door de promotiecommissie, vol
met foto’s en leuke verhalen over de actieve leden van Mycelium. Om
deel uit te maken van de promotiecommissie is dan ook wat photoshop
en grafisch talent nodig. Gelukkig hebben Dirk Weijers, Lynn Irene, Dara
den Haan, Kim Artz en Evie Aerts dit allemaal.

Reiscommissie
De voorpret begint al vroeg. Voordat de bestemming bekend is, zit een
groot deel van Mycelium al te brainstormen waar we deze meivakantie
heen gaan. Remco Schlief, Rik Meijer, Jurre Engbers, Valerie Schwieters
en Anouk Schoonbrood organiseren dit jaar de studiereis. Zij hebben gebrainstormd over eventuele locaties, over excursies en activiteiten op de
locatie en dan moet het ook nog eens financieel een beetje mogelijk zijn.
En het is rond gekomen! Dit jaar gaan we naar Valencia! Het wordt vast
net zo’n succes als de studiereis naar Dublin vorig jaar.

Sponsorcommissie
Dit tijdschrift zou niet voor je liggen en als de sponsorcommissie er niet
was. Sterker nog; zelfs alle andere commissies zouden er niet eens zijn!
Deze commissie zorgt namelijk niet alleen voor de sponsoren van Freem,
maar ook voor de website. Op deze manier is het mogelijk om activiteiten lekker betaalbaar te houden. De sponsorcommissie is het hele jaar
bezig met het regelen van goede contracten en fijne kortingen. Met je
Myceliumpas krijg je kortingen bij restaurantjes en gelegenheden, en
ook de goodiebag die je met de introductie mocht ontvangen is samengesteld door de communicatiewetenschappers Marlijn Wiss, Lennert van
Everdingen, Joren Tiessen, Miriam van Ruitenbeek en Riekie Wiermans.
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Mycelium Inside
Weekendcommissie
Wanneer het collegejaar weer even is begonnen en de eerste tentamens
achter de rug zijn zorgt Mycelium voor een welkome onderbreking van
al het studeren, en wel met het Mycelium ledenweekend. De Myceliumleden gaan samen een weekendje ergens heen en ieder jaar heeft het
weekend een thema. Dit jaar was het thema “born in the wrong era”.
De weekendcommissie zal elk jaar weer zorgen voor een onvergetelijk
weekend met leuke activiteiten. Het is niet alleen heel gezellig, je leert
ook meteen nieuwe mensen kennen! Dit jaar bestond de weekendcommissie uit Florentina Michielsen, Niek Bosma, Erik Voncken, Stijn Bruijns,
Sanne Demir, Anouk Schoonbrood & Bart Jansen. Let op! Dit jaar wordt
er weer een nieuwe weekendcommissie opgesteld!

VOOR DE FREEM COMMISSIE,
ZIE PAGINA 16!
Ledenweekend
TEKST NIEL VERSTEGEN

Braken in de avond en brak in de morgen!
Het drie dagen tellende Mycelium Ledenweekend is ieder najaar weer een legendarische aangelegenheid. Dit jaar werd
het rustige boerendorpje Gemert wakker
geschud door studenten verkleed als holbewoners, Grieken & Romeinen, ridders,
cowboys & indianen, rock & rollers en robots. Zelfs prachtige pruiken in combinatie met dampende decolletés ontbraken
niet.
Niet verwonderlijk: het thema voor het
ledenweekend was dit jaar ‘Born in the
wrong Era’. Zo konden Myceliumleden
vlak na aankomst middels een “chique
huifkar op zonne-energie” de (toen nog)
levendige hersencellen aan het werk zetten tijdens een toepasselijke pubquiz. Het
waren de strijdlustige ‘Grieken en Romeinen’ die hierbij kwamen, zagen en overwonnen.
Wat volgde was een discoavond boordevol foute, maar dansbare hits. Gehuld
in kleurige kostuums werden handen en
heupen massaal losgegooid. De gigantische hoeveelheid bier die er de eerste avond doorheen vloog, maakte de
avond nóg kleuriger en de dansvloer nóg
gladder. Iets waar een nader te noemen
Freem-lid een aardige ‘Tengover’ aan
overhield.
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Gelukkig konden alle katers die dag erna
het hoofd uitgezet worden tijdens een
wandeling waarbij in- en ontspanning elkaar afwisselden. Lichtelijk minder fanatiek en gefocust dan de dag ervoor gingen
alle groepen wederom de strijd aan met
elkaar. Dit keer was het ‘Back to the Future’ dat er met de winst vandoor ging.
Na een goed avondeten waren alle buikjes weer gevuld met meer dan alleen
drank, en kon het stress-spel beginnen.
Een ei op een teamgenoot zijn hoofd stuk
slaan of 25 spekjes in je mond proppen;
niets was te gek tijdens dit laatste week-

endspel. De ‘Grieken en Romeinen’ bleken aan het eind van hun latijn, waardoor
de ‘rockers’ als winnaar uit de bus ‘rollde’. Hierdoor werd uiteindelijk ‘Back to the
Future’ de eindwinnaar van het Mycelium
Ledenweekend.
Na een gezellige thema-avond gesierd
door kostuums en volle beerpongtafels
werd de laatste avond succesvol afgesloten. Zondagochtend keerde iedereen tevreden naar huis. Het ‘Born in the Wrong
Era’ weekend was geweldig. Zo blijkt
maar weer: ook dit tijdperk vol studie en
stress heeft zijn goede momenten.

WALL OF FREEM
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SLECHTE HUMOR
IS GOEDE HUMOR
“Hé mam, als er geen biefstuk is dan vertrek ik weer
hè!” zegt mijn oom, die ik drie keer per jaar zie. Oma
heeft haar best gedaan lekker te koken, maar er staat
dit jaar geen biefstuk op het menu. Paniek bij oma,
maar grote lol bij mijn oom, die zijn uitspraak uiteraard
niet serieus meent. Het is weer kerst, het feest wat in
het teken staat van veel eten, een kerstboom, cadeautjes en familie. Het wordt vroeg donker en het is lekker
koud, des te meer reden om met familie rond de kachel
te gaan zitten. En rond die kachel komen de slechtste,
vunzigste moppen van het afgelopen jaar weer aan het
licht. Vaak heb ik het idee dat mijn oom ze speciaal uit
zijn hoofd leert voor kerst en vooral mijn oma is vaak
slachtoffer van zijn grappen en grollen.
TEKST REIN VAN SCHIJNDEL
BEELD DIAN MASTENBROEK

De tafel is netjes gedekt met een gouden servies, wat samen
met wat schilderijen de grootste trots van mijn oma zijn. De
hele familie is bang dit servies kapot te laten vallen. Niemand
wil dat op zijn geweten hebben, omdat het van grote waarde
is voor mijn oma. Ze is de laatste jaren een beetje aan het
aftakelen en wil daarom alvast wat spullen gaan verdelen
onder haar kroost. “Wie wil dit servies later van mij erven?”
vraagt ze op een serieuze toon. Natuurlijk is dit een makkelijke
voorzet voor mijn oom om haar weer eens goed op de kast
te jagen. Zijn antwoord: “Mam, je denkt toch niet dat iemand
dat servies wil hebben, dat gooien we meteen in de glasbak
als jij dood bent. Voor de andere spullen halen we een grote
afvalcontainer. Maak je dus maar geen zorgen.” Iedereen ligt
weer dubbel, terwijl mijn oma duidelijk aangedaan is en haar
spullen een beter lot toewenst. Met een knuffel maakt hij het
maar snel weer goed.
Ondanks dat zijn grappen soms hard aankomen, wordt er
toch goed om gelachen. Want welke humor is er nou leuker
dan sarcasme? Humor is ook nog eens een goede vorm van
communicatie, omdat humor de spanning in gesprekken kan
verlagen en de kou uit de lucht haalt. Met name slechte humor
kan naar mijn mening zorgen voor een losse en gezellige sfeer.
De schuine grappen van mijn oom zijn daar in onze familie een
goed voorbeeld van. Ik raad dus iedereen aan wat slechte grappen te verzinnen voor de kerst. Waarom is slechte humor dan
zo aanstekelijk? Het komt vooral doordat deze humor zorgt voor
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een gemoedelijk sfeertje. Een gemoedelijk sfeertje en kerst passen uitstekend bij elkaar. Slechte humor is een aanrader voor
iedereen die lekker wil genieten van de kerstdagen.
Voor de warme kachel buikt de familie lekker uit. Oma heeft
weer voortreffelijk gekookt en zelfs mijn oom is tevreden. Aan
het einde van de avond, als de meesten willen vertrekken, komt
er nog één erg slechte grap van mijn oom om de avond af te
sluiten: “Jongens, ik kan mijn huis niet in vanavond.” “Waarom
dan niet?” vraagt de familie bijna in koor. “Nou, Eerste Kerstdag mag dan wel voorbij zijn, Tweede Kerstdag staat alleen al
weer voor de deur.” Zelf ligt hij alweer in een deuk, maar aan
de rest van de familie merk ik dat ze weer genoeg slechte humor hebben gehoord voor een jaar.

“MAM, JE DENKT TOCH NIET DAT IEMAND DAT SERVIES WIL HEBBEN, DAT GOOIEN WE METEEN IN DE
GLASBAK ALS JIJ DOOD BENT. VOOR DE ANDERE
SPULLEN HALEN WE EEN GROTE AFVALCONTAINER. MAAK JE DUS MAAR GEEN ZORGEN.”
Stiekem hoop ik later net als mijn oom te worden. Slechte humor is goed te waarderen en ik heb er zelf ook al een handje
van, want mijn moeder op de kast jagen lukt al goed. Ik begrijp
mijn oom ook volkomen, want het geeft gewoon een heerlijk
gevoel om iemand voor de gek te houden of te vermaken.
Daarom heb ik nu al veel zin om de kerstdagen door te brengen
met familie en hoop dat mijn oma nog even blijft leven, zodat
ze ook de komende jaren nog goed voor de gek kan worden
gehouden.

HOME SWEET HOME
FESTIVAL

REPORTAGE

Op het raam naast de voordeur hangt een poster van het Home
Sweet Home festival. Bij de voordeur staat iemand om de kaartjes te
controleren. In de woonkamer zijn creatieve zitplaatsen geïmproviseerd. Naast stoelen en een bank staat er een kratje om op te zitten.
Ook ligt er een matras dat dient als zacht kussen, op de grond op de
eerste rij. Aan de andere kant van de kamer zitten de muzikanten al
klaar. Het is even proppen, maar er hebben zich inmiddels dertien
man publiek in de woonkamer gewurmd. Als iedereen voorzien is
van koffie en thee en de snacks op tafel staan, kan de eerste ronde
van het Home Sweet Home Festival in Nijmegen beginnen.
TEKST NINA BOSSELAAR
BEELD FLORIAN DUCLOS
Het Home Sweet Home festival is een
jaarlijks evenement dat elke keer in een
ander deel van Nijmegen plaatsvindt. In
verschillende woonkamers binnen een
bepaalde wijk worden kleine concerten
gegeven door lokale singer-songwriters. Dit gaat in verschillende rondes, zo
kan je meerdere optredens in meerdere
woonkamers meemaken. Ditmaal vond
de vierde editie van het festival in Nijmegen West plaats, en de Freemredactie
mocht daarbij aanwezig zijn.
Home Sweet Home Festival wordt georganiseerd door Red Shoe Sessions. Dit
is een organisatie die ongeveer maandelijks kleinschalige concerten organiseert
op bijzondere locaties in Nijmegen. Dit
kunnen woonkamers van mensen zijn,
maar ook tuinen of andere spraakmakende omgevingen. Het festival ging dit
jaar van start bij steigercafé De Dock.
Daarna volgden er vier rondes die in
huiskamers in Nijmegen West te bezoeken waren. In de pauze kon er met korting
worden geluncht bij Villa Voorstad of De
Dock. Ook hier was livemuziek aanwezig.
Het festival werd afgetrapt door Ruben
Schaap. Deze singer-songwriter is nog
maar negentien jaar oud en nu al succesvol. Naast liedjes van zijn EP zong hij

een gloednieuw liedje, namelijk een die
hij pas de avond ervoor geschreven had.
Deze jonge Nijmeegse zanger wordt veel
geboekt voor optredens, maar ook 3FM
nodigde hem uit om in samenwerking
een liedje te schrijven. Tijdens de andere
rondes op het festival waren onder andere de volgende artiesten te bewonderen:
Kelvin Klaassen, Rosalie Meijer, Zonder
Grond en nog veel meer. De artiesten
speelden allemaal eigen liedjes met af
en toe een cover tussendoor. Er waren
artiesten die primeurs weggaven van
liedjes die net af waren, en artiesten die
hun eigen, al bekendere, liedjes zongen.
Omdat de optredens worden gegeven
in een woonkamer zit je bijna bij de
artiesten op schoot. Dit zorgt voor een
unieke setting voor een concert. Door
de kleine ruimte is interactie tussen
artiest en publiek erg gemakkelijk. Naast
persoonlijke verhalen die de artiesten af
en toe deelden tussen de liedjes door,
werd er ook door het publiek meegezongen. Ook in het publiek zelf vond veel
interactie plaats. Voordat een nieuwe
ronde begon, wisselde mensen verhalen
uit over eerdere concerten waar ze waren geweest die dag. Dit maakte Home
Sweet Home tot een intiem en uniek
festival.
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KOSTELOZE KERST
EN NIEUWJAAR
VOOR NOP
Het is weer zover, de feestdagen staan voor de deur. Het jaar is weer als
een sneltrein op steroïden voorbij gedenderd met alle ups en downs. De
introductie zit nog zo helder in mijn
geheugen gegrift (de kater daarvan
zeker) en het lijkt echt alsof het gister
was. Maar nee, het was niet gister en
ook niet eergister. Het is alweer december en dat betekent dat mijn portemonnee de enige is die afvalt. Dat
terwijl mijn portemonnee graatmager is, net als bij vele medestudenten. Hoe kan ik er nou voor zorgen dat
mijn portemonnee op een gezond gewicht blijft? Domme vraag natuurlijk,
iedereen weet hoe ie moet besparen.
Aldi in plaats van Albert Heijn, avondje bank in plaats van Malle Babbe en
natuurlijk oude kranten als inpakpapier. Freem heeft een aantal, hetzij
wat extreme tips, om de feestdagen
echt goedkoop door te brengen.
TEKST TENG DERKS & MANS PERE
BEELD SAMANTHA HERBST

TIP 1: GEZELLIG GOEDKOOP

Het is natuurlijk een veelvoorkomend
probleem. Met de feestdagen zijn de
liefdevolle ouders eindelijk eens vrij
van werk en zien ze de mogelijkheid de
zon op te zoeken. Ze hebben volkomen
gelijk, maar jij mag niet mee. Je bent
natuurlijk heel stout geweest dit jaar
tevens konden pap en mam slechts die
ene dag gaan dat jij nog college had.
Uiteraard kun je zoiets niet skippen
want colleges zijn je leven. Kortom: je
zit dit jaar alleen aan tafel met kerst. En
dat loopt in de papieren!
Wat je kunt doen is je kamer opzeggen!
Zo sla je drie vliegen in één klap! Allereerst heb je die kamer niet meer. Dat
was toch een kostenpost van meerdere
honderden euro’s per maand. Nu ben
je lekker dakloos en dat betekent dat je
naar een gaarkeuken kunt gaan. Daar
kun je een lekker bakje gratis erwtensoep krijgen en als je vroeg bent misschien nog wel wat heerlijke aardappelpuree. Het volgende voordeel is dat je
er niet alleen zit. Heel zwervend Nijmegen komt hier heen dus er is vast wel
iemand om een gezellig praatje mee te
maken.
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TIP 2: START EEN GOED DOEL

Mocht je toch verliefd zijn op je kamer
en zie je er niks in om je portemonnee
op deze manier wat dikker te maken,
dan kun je altijd nog een goed doel
starten, voor jezelf. Een mogelijke naam
voor dit goede doel zou “Help [hier je
eigen naam] de winter door” kunnen
zijn. Vaak twijfelen mensen aan welk
goed doel ze hun welverdiende centjes
zullen uitgeven en hebben ze twee kandidaten waaruit gekozen moet worden.
Maar zoals het gezegde luidt: waar
twee honden vechten om een been,
gaat de derde ermee heen. Dus: zoek

iemand die twijfelt tussen twee goede
doelen en breng vervolgens jouw doel
aan de kaart. Aangezien je een communicatiewetenschap student bent, kun je
waarschijnlijk erg goed communiceren
en is het dus niet moeilijk om wat gulle
gevers te zoeken. Bovendien heeft iedereen medelijden met een arme student die nog geen eens een botje van
een sparerib voor z’n eenmans-kerstdiner bij elkaar kan sprokkelen, dus
zal jouw goede doel de derde hond
worden zodat je heerlijk kan knabbelen
aan dat welverdiende been.

ARTIKEL

TIP 3: VOORDEEL PAKKEN

TIP 4: DOELEN COMBINEREN

TIP 5: OLI€BOLLEN

Slim inkopen doen kan ook een manier zijn om met je minieme budget
een kerstdiner op tafel te zetten. Rijst
is bijvoorbeeld een behoorlijk goedkoop product waarmee lekkere gerechten gemaakt kunnen worden. Nee,
het zal op die manier geen hele kalkoen
worden en wellicht zal je diner wat anders zijn dan de traditionele kersttraktaties, maar je hebt dan tenminste iets!
Ook huismerk Soup à la Blik (Blique,
voor de Fransozen onder ons) smaakt
bijzonder lekker in combinatie met een
goedkoop stokbrood(je) met een klein
beetje kruidenkaas en is bovendien
niet duur. Daarnaast presenteren supermarktketens vaak vlak voor kerst
wat aanbiedingen, om voor een relatief goedkope prijs de beste artikelen in
huis te halen voor een lekker diner. Als
je dus wat vaker het advertentieboekje
van de plaatselijke supermarché opent,
zal je binnen de kortste keren een expert zijn in het doen van slimme inkopen zijn. Door het opvolgen van deze
tips, zal je het diner afsluiten met een
volle maag en een vollere portemonnee. Bon appetit!

Voor de student die rond de kerst op
het beruchte goede-voornemenslijstje van 2016 al heeft geschreven dat hij
gewicht wilt verliezen en daar meteen
mee wilt beginnen, zal de volgende
tip goed uitkomen. Want wat werkt er
nou beter dan diëten, als je aan de lijn
wilt doen én geld wilt besparen?! Wij
weten het ook niet en daarom geven
wij jou deze tip mee! Door niet te eten
bespaar je enorm veel geld én val je af,
dit is de win-win situatie waar je met
je low-budget kerstmis en goede voor-

Als de kerst eenmaal overleefd is, komt
het volgende geld vretende obstakel
er weer aan: oud & nieuw! Het feest
van vuurwerk, oliebollen en geweldige
muziek. Die laatste factor is gratis op de
radio te ontvangen dus entertainment is
al een kostenpost die weggestreept kan
worden. Nou hoeft het eten ook geen
rib uit je lijf te kosten. Oliebollen zijn
niet bijster duur om zelf te bakken. Met
name als je lekker krenterig de krenten
laat schitteren door afwezigheid. Bij
het serveren geef je iedereen vervolgens een velletje toiletpapier. Hierdoor
hoef jij geen dure servetten met oliebolprint te kopen, waarvan er maar vijf
gebruikt worden, met als gevolg dat
de andere vijfennegentig de rest van
het jaar in je kast blijven rotten omdat een oliebolprint natuurlijk nergens
op slaat bij de barbecue in de zomer.

TIP 6: HOME MADE

nemens naar zoekt natuurlijk. Normaal
gesproken zou na kerst het getal op de
weegschaal gestegen zijn, terwijl het
bedrag op je bankrekening gedaald zou
zijn. Maar met het opvolgen van deze
tip zal je zien dat het omgekeerde het
geval is: het getal op je weegschaal
daalt en het bedrag op je bankrekening
stijgt. En ja, we voelen de vraag al aankomen: ‘Als ik niets eet, dan krijg ik toch
heel veel honger?’ Nee, want honger
is een emotie, en een emotie kun je
uitschakelen.

Vuurwerk kun je natuurlijk gewoon
van anderen meekijken. Lekker voor
het raam genieten van andere mensen
die hun zuurverdiende centen de lucht
in schieten. Wil je er per se zelf op los
knallen? Maak een paar croftybommen! Vuurwerk is duur en voor de
prijs van één pijl kun je ook een goede
fles gootsteenontstopper kopen. Met
wat water en aluminiumfolie kun je
daar uitstekend het jaar uitknallen.

FIJNE (BUDGET)
FEESTDAGEN!
*FREEM is op geen enkele manier verantwoordelijk voor enig opgedaan letsel, vormen van lichamelijke- of psychische schade.
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TBWA
Onlangs kreeg Freem de kans om een kijkje te nemen bij TBWA\ Neboko, iets wat we natuurlijk niet konden laten liggen! TBWA\ Neboko
is namelijk een internationaal communicatiebureau met niet één, maar
zelfs meerdere vestigingen in Nederland. Wij kwamen langs bij de
vestiging in Amsterdam. TBWA\ Amsterdam heeft veel grote klanten in
Nederland waaronder Albert Heijn, Pickwick en McDonald’s. Het bureau
ontwikkelt communicatiestrategieën, creatieve uitwerkingen hiervan,
reclames, internet video’s, retail instore communicatie, real time marketing en mobile apps. Tijdens ons bezoek spaken wij operationeel directeur Klaas Knol en datastrateeg Tjibbe Renkema.
TEKST NINA BOSSELAAR & SANNE DEMIR
BEELD FLORIAN DUCLOS

Wat is het ‘home sweet home’ van
TBWA\ Neboko?
Klaas Knol begint te vertellen: “Mijn thuis
in TBWA is TBWA\Amsterdam, maar dit
is een onderdeel van TBWA\Nederland.
TWBA heeft meerdere vestigingen, zo
zitten wij namelijk ook nog in Eindhoven
en Rotterdam. TBWA\Worldwide is weer
een onderdeel van Omnicom. Dat is een
wereldspeler op het gebied van adverteren, marketing en corporate communicatie. TBWA zit in honderd verschillende
landen en heeft rond de 120 vestigingen.”

Hoe ziet de organisatie TBWA\Amsterdam eruit?
“We hebben verschillende onderdelen,
waarvan de grootste TBWA\Neboko is.
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Daarnaast hebben we nog Neboko Live
en Vidiboko. Bij TBWA\Neboko begeleiden we het hele communicatieproces. Hiervoor is een accountmanager
nodig, een strateeg en een studio die de
opmaak verzorgt. Deze studio bestaat uit
ongeveer 22 man, maar in totaal zijn we
met ongeveer 120 werknemers. Neboko
Live richt zich op retail en op social waar

we aan realtime communitiemanagement doen. Vidiboko is een nieuwe tak
die pas sinds 1 januari bestaat. Jongeren
zitten in een doelgroep die steeds minder
TV kijkt en grotendeels online televisie
gebruikt. Vidiboko is een afdeling die
hier op inspringt door snel en goedkoop
filmpjes te maken voor online platformen. Daarnaast hebben we nog mobile
strategy, waar apps worden ontwikkeld.”

Op de website zagen wij dat disruption jullie basis is. Wat is dit precies en
wat komt hierbij kijken?
Tjibbe Renkema vervolgt: “Disruption
gaat vooral over het doorbreken van
routines en dingen op een andere, onverwachte manier doen. Je hebt disruption
strategy, disruption innovation en disruption live. Bij strategy gaat het over de
visie. Hierbij staan de volgende vragen
centraal: wat gebeurt er in de wereld?
Wat zijn trends? En hoe kan je daar op
inspelen? Er is te zien dat technologie
een steeds grotere rol gaat spelen. De
strategie wordt elke drie tot zes jaar
bepaald. Bij innovation wordt er voor een
merk gekeken wat er gaat gebeuren in de
komende zes maanden, een zogenaamd
toetsingsmoment. Zo is het bij Albert
Heijn zo dat steeds meer mensen online
hun boodschappen bestellen. Hierdoor
verandert bijvoorbeeld de concurrentie.
Met Live richten we ons op technologie
en vooral op data. Dit vormt een steeds
centraler aspect binnen ons bedrijf.
Hierdoor zijn niet alleen andere communicatiebureaus onze concurrenten, maar
ook andere organisaties die veel met
data doen zoals Google en Facebook.”

“DISRUPTION GAAT VOORAL OVER HET DOORBREKEN VAN
ROUTINES EN DINGEN OP EEN ANDERE MANIER DOEN.”

REPORTAGE
de pols te houden. Bij het analyseren van
data hoef je niet te kunnen coderen, hier
zijn tegenwoordig tools voor. Maar het
is heel belangrijk om de juiste vragen te
kunnen stellen, die door middel van data
worden verzameld. Hierdoor kunnen real
time ontwikkelingen in de markt worden
gemonitord en kan er zo snel mogelijk
op worden ingespeeld. Een voorbeeld
van een analyse die we door middel van
deze methode hebben gedaan is een
analyse naar welke maaltijden op welke
momenten van de dag online worden
gedeeld. Hier kan weer op worden ingespeeld door bijvoorbeeld ook recepten
die op deze maaltijden aansluiten te
delen.”

Wat is jullie blik op de toekomst?

Ook staat op de website dat jullie een
manier ontwikkeld hebben om sneller,
efficiënter en goedkoper videocontent
te maken aangezien hier vraag naar is.
Hoe komt dit tot uitwerking?
“We merken vanuit de klant dat hier
vraag naar is. Zo hebben we bij Vidiboko
een filmpje voor Heineken gemaakt
rondom de voetbalkwalificatie. Voor de

zocht. Wel gebruiken we bijvoorbeeld
onderzoek naar reclames die de meeste
irritatie opleveren. Hierbij kun je denken aan filmpjes die niet weg te klikken
zijn. Hierdoor installeren veel jongeren
adblockers. Dit is voor adverteerders een
nadeel omdat zo online reclames worden
ontweken door consumenten.”

“VERDER GELOOF IK NIET ZO IN HET ONDERZOEKEN VAN
RECLAMES, OMDAT ER VEEL MEER INVLOEDEN AANWEZIG
ZIJN DAN DAT ER WORDEN ONDERZOCHT.”
kwalificatie van Nederland voor het EK
moesten Nederland en IJsland allebei winnen. We hebben een auto naar
IJsland gestuurd om de IJslanders extra
aan te moedigen en hier een online
reclamefilmpje voor Heineken van gemaakt. Het plan voor een filmpje zoals dit
wordt in een dag bedacht, waarna we de
daaropvolgende dag het idee al kunnen
uitwerken. Zo konden we na even brainstormen al snel naar IJsland, waarna
het filmpje één dag later al klaar was en
meer dan een half miljoen views kreeg.”

Op jullie site staat een omschrijving
van jullie jongste bedrijf: Neboko Live.
Kun je ons meer vertellen over de ‘real
time marketing’, waar dit bedrijf zich
in specialiseert?
“Neboko Live kijkt vooral veel naar wat
er in de omgeving gebeurt, om hier zo
snel mogelijk op in te spelen. Het is heel
erg belangrijk om steeds de vinger aan

“Data kan worden ingezet om service te
verbeteren. Zo kan Spotify tegenwoordig
tips geven welke muziek je misschien
leuk vind, omdat zij data over jou hebben
verzameld. Als ik even weg zou mogen
dromen ziet de wereld er zo uit: je bent in
de buurt van een van je favoriete winkel
en krijgt een aanbieding op je telefoon
binnen van iets dat bij jou in de smaak
valt. Als je de winkel binnen loopt krijgt
een medewerker hier een melding van.
Deze ziet meteen wat jouw smaak is
en kan je hierdoor specifiek helpen. Dit
is natuurlijk een mooi toekomstbeeld,
maar mensen zullen er ook een beetje
bang van worden. Het is namelijk best
een eng idee dat iemand al alles van je
weet zodra je een winkel binnenkomt.
Daarom denk ik dat een ontwikkeling als
deze - en andere ontwikkelingen gebaseerd op data – enkel kan slagen als een
persoon zijn eigen data kan beheren: wie
ontvangt er wel en wie geen data van je.
Op die manier heb je zelf in de hand wie
wat van je weet en wanneer diegene het
van je mag weten, om zo bijvoorbeeld
een betere service te kunnen leveren.”

Wij studeren communicatiewetenschap. Binnen onze studie worden veel
onderzoeken gedaan naar de effecten
van beïnvloeding van communicatie.
Maken jullie gebruik van wetenschappelijk onderzoek?
“Er zijn talloze onderzoeken beschikbaar. Zo worden reclames bijvoorbeeld
gecheckt via een eyetrackingsysteem,
waarbij wordt gekeken waar consumenten naar kijken als zij worden blootgesteld
aan een reclame. Daarnaast wordt
er veel marktonderzoek gedaan door
middel van enquêtes en dergelijke. Ook
wordt er veel consumenten- en concurrentieonderzoek gehouden. Verder
geloof ik niet zo in het onderzoeken van
reclames, omdat er veel meer invloeden
aanwezig zijn dan dat er worden onder-
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THE
(C) WAY UP

Ook dit jaar is The (C) Way Up weer in iedere editie van de Freem te vinden.
Met deze rubriek brengen we de werkwereld na het afstuderen naar voren. Het
klinkt misschien voor sommigen van jullie ver weg, maar het kan nooit kwaad
om er al eens over na te denken! In deze editie: kennismaking met Alumni
Communicatiewetenschap!
TEKST TENG DERKS
BEELD SAMANTHA HERBST

In deze editie van The (C) Way Up besteden
we aandacht aan de alumnivereniging van
Communicatiewetenschap. Om daar een zo
goed mogelijk beeld van te schetsen, hebben
we Daan Wijfje, Koen Uijt de Haag en Luc van
Oijen geïnterviewd. Zij vormen samen het
bestuur van de alumnivereniging van Communicatiewetenschap.
“Iedereen die een bachelor- of masterdiploma heeft behaald aan de Radboud Universiteit is alumnus. Je hoeft hier niets voor te
doen, het is gewoon een titel. Er zijn echter
veel alumni die een beetje verbonden willen
blijven met de universiteit en (oud)studenten.
Voor hen is de alumnivereniging”, zegt Daan,
de huidige voorzitter van het alumnibestuur. “De alumnivereniging bestaat uit twee
onderdelen. Aan de ene kant heb je de ‘Vrienden van de Radboud’ waar je na je afstu-

“Behalve het vertellen van slechte verhalen tijdens
de borrels en vergaderingen, heb ik net als de rest,
een redelijk vrije rol in het alumni-bestuur.”

NAAM
Daan Wijfje, Koen Uijt de Haag en Luc van Oijen
FUNCTIE
Het alumnibestuur van de alumnivereniging van
communicatiewetenschap
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deren automatisch lid van wordt, en aan de andere kant de
alumni van de studie zelf. In het laatstgenoemde onderdeel
vind je in dit geval enkel afgestudeerde communicatiewetenschappers.”
Jaarlijks organiseren Daan, Koen en Luc een paar bijeenkomsten, waarbij de oud-studenten vrienden van vroeger
weerzien. Buiten de bijeenkomsten bestaat er ook een
LinkedIn groep, waar meer dan 800 communicatiewetenschappers lid van zijn. “Hier kun je terecht als je vragen hebt,
maar ook om te zien waar je terecht kunt komen na je studie.
Steeds vaker vind je hier ook stage- en startersvacatures. Superhandig dus voor een vliegende start van je werkleven!”
Koen vervolgt: “Het is een vrijwillige functie waarvoor je af
en toe wat zaken uitvoert. Het zou ook onmogelijk zijn om iedere dag naast je baan ook nog met de alumni bezig te zijn.
Zo heb ik een redelijk vrije rol in het alumni-bestuur. Het
is niet zo dat we echt afgebakende taken hebben, maar we
kijken wie wat precies kan regelen.”
Daarnaast vergadert het alumnibestuur van communicatiewetenschap eens in de twee maanden met het bestuur
van Mycelium. Luc: “Tijdens zulke vergaderingen stellen we
ons de vraag: hoe kunnen we het alumninetwerk van CW
zo groot en relevant mogelijk maken?”. Hij geeft meteen
een inzage in het eerstvolgende evenement om dat doel
te realiseren: “Een eerste nieuwe activiteit zal in het voorjaar plaatsvinden. Tijdens een gemoedelijk avondje in een
café willen we met de aanwezige alumni in gesprek gaan
over hoe zij de tijd na het afstuderen hebben ervaren en hoe
de zoektocht naar de perfecte startersbaan is verlopen.
Ook zijn we benieuwd welke verhalen hierbij naar boven
komen. Uiteraard zijn ook huidige studenten van harte welkom om alvast een sneak peek te krijgen van wat hen te
wachten staat als ze eenmaal afgestudeerd zijn.”
Als laatste geven alle drie de bestuursleden nog wat redenen waarom afgestudeerden de alumnivereniging zouden
moeten overwegen. Zo is het fijn dat je in contact blijft met
je oude medestudenten en docenten. Tevens zijn andere
alumni altijd bereid hun zoektocht naar een toepasselijke
baan met je te delen. Je leest het al: bij de alumni kom je
in een groot netwerk van oud CW’ers terecht die je kunnen
helpen, maar waar je ook leuke verhalen mee kunt delen!

COLUMN

ST RING
#lowcarb

Je kent het wel: je scrolt Facebook of Instagram
door en dan kom je foto tegen van een slablaatje
en een paar maiskorrels met een oneindigheid
van hashtags. #Healthyfood #healthylife #fitgirl en
natuurlijk niet te vergeten #lowcarb. Als ik daar
naar kijk kan ik alleen maar denken: Daar kan je
toch niet op leven? Daar wordt toch niemand gelukkig van? Maar nee, bij elke post van dit (té) gezonde eten staat altijd dat het geweldig smaakte
en dat het gezonde leven geweldig is. Er is nooit
iemand die zegt: ‘net deze maaltijd genuttigd,
maar ik sterf nog steeds van de honger’. En dat
maakt mij een beetje boos.
TEKST NINA BOSSELAAR
BEELD DANIEL RAMIREZ GARRIDO

Toen twee jaar geleden een vriendin mij vertelde dat ze voortaan zo min mogelijk koolhydraten zou gaan eten, was ik verrast. Zij
vertelde over voordelen van het stoppen met
eten van brood, pasta, rijst, aardappelen en
ga zo maar door. In eerste instantie kon ik me
het niet voorstellen, maar hoe meer ze erover
vertelde, hoe meer ik dacht: dat wil ik ook!
Niet alleen bij deze vriendin en bij mezelf zag
ik gebruik van quinoa, chiazaad en goji bessen
groeien, maar eigenlijk overal om me heen.
Maar natuurlijk ging deze hype voorbij en inmiddels zit iedereen tijdens de lunch gewoon
weer op een boterham te kauwen. Inmiddels
kan ik #lowcarb #healthyfood op social media
niet meer aanzien.
Toch zie ik deze hashtags bijna dagelijks voorbij komen. Het is altijd ongeveer hetzelfde
plaatje: Een bord met sla en groenten. Het
soort maaltijd dat je ziet en denkt: de maaltijd
van een konijn is voor een volwassen mens
toch gewoon niet genoeg? En dan vraag ik me
af in hoeverre deze social media realiteit overeenkomt met de echte werkelijkheid. Zijn deze
mensen echt gelukkig met hun spinazie shake
als lunch, of zouden zij eigenlijk toch ook liever ergens op kauwen?

Natuurlijk ziet het leven van iedereen er iets
beter, mooier en leuker uit op social media.
Dit is ook logisch, want wie wil nou zijn mindere momenten met zijn online maten delen?
De kapsalon die je op een brakke dag naar
binnen werkt, is zeker weten te oncharmant
om de wijde online wereld in te sturen. Maar
doordat iedereen maar gezond eten op social
media zet, voel ik me toch een beetje slecht
van binnen als ik frietjes bij mijn hamburger
bestel. Dat is toch wel echt een nadeel, want ik
wil gewoon lekker kunnen eten en daar tevreden mee kunnen zijn. Dit is eigenlijk de reden
#lowcarb en #healthylife in combinatie met
blije teksten mij boos maken. Omdat iedereen
maar doet alsof ie ervan geniet en alsof het
leuk is.
Natuurlijk weet ik ook wel dat ik er een beetje
boos van word, omdat ik eigenlijk gewoon
jaloers ben. Omdat deze #heathylife-mensen
een gezonde levensstijl kunnen volhouden,
of dit in ieder geval doen voorkomen op social media, en ik niet. Want terwijl zij stukjes
kommer in de humus dippen, zit ik gewoon
met een zak chips op de bank. Ik heb het echt
geprobeerd, het #lowcarb-leven, maar ik had
te veel zin in écht eten en hield het niet vol.
Dit opgeven wordt me elke dag weer in mijn
gezicht gewreven door de foto’s van slawraps
met de oneindige hashtags. #doemijmaargewoonpizza.
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OLC

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

FACEBOOK.COM/OPLEIDINGSCOMMISSIECW

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 kunnen
bewerkstelligen. In dit stuk lees je de
nieuwste updates over waar wij ons
mee bezig houden.

BEREIKBAARHEID
Om op de hoogte te blijven van waar wij
mee bezig zijn, kun je onze Facebookpagina
(facebook.com/Opleidingscommissiecw)
bezoeken en liken. Hierop plaatsen wij al
onze updates om je op de hoogte te houden
over alle vorderingen. Verder zijn wij via mail
bereikbaar (olc.cw@student.ru.nl) en kunnen
jullie ons ook altijd persoonlijk aanspreken.
Op Blackboard kun je de samenvattingen van
onze vergaderingen vinden.

CURSUSEVALUATIES INTRANET
De (toekomstige) cursusevaluaties zijn te
vinden op intranet. Wil je weten hoe een vak
voorgaande jaren beoordeeld werd? Kijk dan
op de intranetpagina van CW (radboudnet.nl/
studentencw) onder het kopje ‘cursusevaluaties’. Om de opleiding te blijven verbeteren is
het belangrijk dat jullie deze cursusevaluaties
ook daadwerkelijk en naar waarheid invullen.

WIE ZIJN WIJ?
Beste allemaal,
Wij zijn de studentleden van de Opleidingscommissie Communicatiewetenschap
2015-2016. De opleidingscommissie van dit
jaar bestaat uit (van links naar rechts): Lisan
Boerrigter, Twan Rooijmans, Maartje Spieksma, Tess de Bruin, Thijs Kuppens en Pauline
Sluijpers. Samen met de docentleden vergaderen wij regelmatig over de opleiding. Bij
ons kun je terecht voor vragen, opmerkingen
en klachten rondom je studie. Ook zetten we
ons in om de opleiding nog beter te maken;
heb je bijvoorbeeld een verbeterpunt voor
een bepaald vak, dan proberen wij dit mee
te nemen in de vergadering. Deze zaken kun
je onder andere aangeven in de cursusevaluaties aan het einde van een vak, waar wij
serieus mee aan de slag gaan.

IDEEËNBUS MYKA
Sinds dit studiejaar staat er in de Myceliumkamer een ideeënbus waarin jullie allerlei
studie gerelateerde vragen, ideeën, opmerkingen en klachten kunnen stoppen. Jullie
input is meer dan welkom en wij zullen hier
dan ook serieus mee aan de slag gaan.
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NAWOORD

NAWOORD
‘Home is where the heart is’ – Wie kent deze quote nou niet? Tegenwoordig ligt menig woonwinkel vol met sloophouten bordjes waar de tekst
met witte schrijfletters op geschilderd staat. Zelf deed ik nooit mee aan
deze zogenaamde inspirerende-teksten-trend. Quotes als ‘live, laugh,
love’ had ik zo vaak in verschillende vormen voorbij zien komen, dat ik
er sceptisch over geworden was. Online omslagfoto’s, koffiemokken en
ansichtkaarten waar de quotes op gedrukt werden, vond ik altijd maar
een hoog ‘theemuts- en huismusgehalte’ hebben. Ik had dan ook nooit
de behoefte een dergelijk accessoire tussen mijn fotolijstjes en kandelaars neer te zetten.
TEKST BABS BINGEN
BEELD FLORIAN DUCLOS
Toen ik echter voor dit nawoord wat research ging doen naar het begrip ‘thuis’,
merkte ik dat de Xenos nog aardig gevat
was met de home-gerelateerde teksten
op haar sloophouten bordjes. Ik stuitte

op de definitie van ‘thuis’, die volgens de
Van Dale simpelweg ‘plaats waar iemand
zich thuis voelt’ is. Dat leek toch wel verdacht veel op ‘Home is where the heart
is’. En dus zette het me aan het denken.
Als kind ging ik er altijd van uit dat
‘thuis’ gewoonweg het huis was waar ik
op dat moment met mijn papa, mama
en oudere zus verbleef. Waren we op
vakantie? Dan werd ‘thuis’ de gehuurde
stacaravan, bungalow of hotelkamer.
Wanneer we dan praatten over ons huis
in Nederland, ging het over ‘thuis thuis’.
Echt nadenken over waar ik me thuis
voelde en wat ik misschien nog meer
als mijn ‘thuis’ zou kunnen zien, deed ik
toen niet. Home was toen, om even in
Xenos-sferen te blijven, niet meer dan
‘where the family is’.

Inmiddels is dat als uitwonend student
wel flink veranderd. In de loop van de
afgelopen twee en een half jaar die ik ‘uit
huis’ ben, is het begrip ‘thuis’ een stuk
dynamischer geworden. Mijn thuis is nu
niet enkel de plaats waar een huis staat
waar ik mijn eigen bed heb. Want dat
zijn er in mijn geval nu twee: welke zou
ik dan écht mijn thuis moeten noemen?
Een keuze maken zou betekenen dat ik
me op één van de twee plaatsen minder
thuis zou voelen, maar dát is niet het
geval!
En dus merk ik dat ik het meer met de
Xenos eens ben dan ik eerder had willen
toegeven. Ik heb het geluk dat ik me op
meerdere plaatsen thuis ben gaan voelen
dan alleen in dat huis in Limburg waar
mijn ouders mij opvoedden of op die
twintig vierkante meter die ik ergens in
Nijmegen-Oost in bruikleen heb.
Het is Nijmegen dat een plekje in mijn
hart gekregen heeft, met alles dat daar in
de loop van mijn studententijd bij is gaan
horen. De stad zelf, de uni, mijn werk,
mijn vrienden… En most of all: Mycelium. Wanneer ik in T.v.A. 6 rondloop, ruik
ik overal een koffie- en tostigeur, hoor
ik de poppetjes van het tafelvoetbalspel
tegen het balletje tikken en zie ik overal
veel bekende en vertrouwde gezichten.
Elke keer weer voelt het alsof ik onderweg ben naar mijn inmiddels derde
huiskamer: de Myceliumkamer. Als trots
lid van het zevenentwintigste bestuur kan
ik dan ook wel stellen dat de volgende
tekst van mij wel in rood met witte letters
op een sloophouten bordje geschilderd
zou mogen worden:

‘Home is where Mycelium is’
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Bankieren
op jouw
moment.

Wel zo
relaxed.

Rabo StudentenPakket
Met het Rabo StudentenPakket regel je je bankzaken net zo makkelijk thuis als
onderweg. Via de Rabo Bankieren App even je saldo checken, je vrienden
terugbetalen of last minute je huur overmaken. Waar je dan ook bent.

Open jouw Rabo StudentenPakket op rabobank.nl/studeren
Een aandeel in elkaar

