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VOORWOORD
Met z’n allen
weer in die iets te
krappe collegebanken kruipen,
in de pauze een
overpriced koffie
bij de Spar scoren
én een gloednieuwe Freem:
wat is het leven
toch een feest! En daar staan we in
deze feestelijke editie van de Freem
eens uitgebreid bij stil. Want die
kleine dingen die we allemaal zo
hebben gemist, komen langzaam
weer op gang; of dat nu een fysieke
werkgroep of een goede borrel is.
Ook wij konden weer op pad. Zo
spraken we Laura Schreuder, die
wekelijks de mooiste feesten op bruiloften door heel het land verzorgt,
en Dennis Hendriks, die als stage-

manager bij poppodium Doornroosje
tientallen concerten en feesten organiseert. Daarnaast blikken we alvast
vooruit op alle evenementen die 2022
ons te bieden heeft, vertelt Olesia
Bobko alles over haar populaire Instagram-account Taste
Nijmegen en leggen we een aantal
feestelijke stellingen voor aan onze
social media-volgers. Wat zijn volgens
jullie nou de leukste feestdagen en
fijnste kerstliedjes?
Hoewel alles misschien nog niet
helemaal is zoals het was, is deze
kersverse redactie van mening dat de
tijd waarin alles door een pessimistische bril wordt bekeken, voorbij is.
Het is tijd voor een goede dosis
positiviteit en feest.
Heel veel leesplezier en vergeet niet af
en toe de slingers op te hangen!
Marieke Smid
Hoofdredactrice 2021-2022
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INTERVIEW

EEN FEESTELIJKE VERBINTENIS
De hele dag bruiloften organiseren en daar ook nog eens betaald voor krijgen. Dat kan met een beroep
als weddingplanner! En laten we eerlijk zijn, wie heeft daar nou niet eens over nagedacht? Wat komt
daar nou eigenlijk allemaal bij kijken en hoe organiseer je bruiloften in deze rare tijd? Weddingplanner
Laura Schreuder geeft ons de antwoorden.

TEKST DESIREE CUIJPERS & ANNE RUTTEN
BEELD MARLOU TE GROTENHUIS

Kun je wat over jezelf vertellen?
Ik ben Laura, 27 jaar en woon samen met
mijn man en drie kinderen in Andelst.
Vorig jaar april, middenin de coronaperiode, ben ik voor mezelf begonnen als
weddingplanner. Ik ben altijd vrolijk, een
open persoon en heb veel plezier in mijn
werk. Ik was net 20 toen ik mijn eerste
kind kreeg. Dit zie ik als een voordeel,
want het is een beetje het beste van twee
werelden: ik kan nog gaan stappen als ik
wil, maar daarnaast heb ik ook mijn
gezin. Het feit dat ik nog zo jong ben
heeft zijn voor- en nadelen als weddingplanner. Ik heb de energie en drive om
door te gaan, maar omdat ik kinderen
heb zijn afspraken wel vaak ‘s avonds.

Hoe ben je op het idee gekomen om
te beginnen als weddingplanner?
Ik heb altijd in de horeca gewerkt als
manager van de keuken en bediening.
Hoewel ik dit heel leuk vond, zag ik mezelf niet tot mijn vijftigste met dienbladen
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sjouwen. In deze baan organiseerde ik al
verschillende feesten. Tijdens het zwangerschapsverlof van mijn jongste ging ik
nadenken over wat ik in de
toekomst wilde doen en toen heb ik
besloten de opleiding tot weddingplanner te doen. Deze heb ik in drie
maanden afgerond en hierna heb ik me
ingeschreven bij de KVK.

Hoe heb je het instappen in het
werkveld ervaren?
Dit vond ik heel moeilijk! Er zijn 500
weddingplanners in Nederland, dus
waarom zouden mensen voor mij kiezen?
Zeker als startende weddingplanner is
dit een uitdaging. Ik zag dat anderen veel
shoots organiseerden, waarbij alle
leveranciers gratis werken ter
publicatie. In een shoot wordt een
bruiloft nagespeeld, waarvan vervolgens
foto’s worden gemaakt. Via Facebook
heb ik vervolgens een oproep geplaatst
om te vragen wie er samen wilde werken
aan een shoot en zo is het balletje een

beetje gaan rollen. Veel van mijn posts
op social media en mijn website zijn
afkomstig van deze shoots. Hierbij vond
ik het belangrijk om diversiteit te laten
zien. Ik wil aangeven dat mensen van
alle afkomsten, maten, identiteiten en
seksualiteiten bij mij terecht kunnen. Met
de shoots heb ik connecties gelegd in
het werkveld met verschillende mensen.
Met deze mensen werk ik nu veel samen,
aangezien ik zeker weet dat zij een
goede kwaliteit leveren voor een goede
prijs. Ook heb ik aan deze shoots twee
samenwerkingen overgehouden bij twee
locaties, waar ik nu werk.

Wat houdt je baan precies in?
Als weddingplanner regel je alles achter
de schermen van een bruiloft: van
leverancier tot alles ertussen. De
bruiloften die ik organiseer worden
vanuit mijn samenwerking met locaties
geregeld. Hierbij werk ik als ZZP’er. Een
van de locaties is een boerderij en de
andere is een tuin, die ook een speciale
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draaiboeken aan, maak ik bestellijsten
en ga achter de details aan die ik moet
weten van de leveranciers. Ook hou ik
administratie bij en werk ik met de app
Plano Di, waarmee ik Instagram posts
vooruit kan plannen zodat deze geplaatst
worden op een gewenste dag en met
regelmaat.

Hoe ziet de dag van een bruiloft
eruit?

kas heeft om in te trouwen. Het
Instagram-account van de laatste locatie
beheer ik ook. Daarnaast kunnen mensen
mij ook benaderen en mij inhuren via
een offerte. Hierbij ga ik naar de mensen
thuis voor een kennismakingsgesprek. Ik
vind het belangrijk dat er van beide
kanten een klik is, zodat ik zeker weet dat
ik ze kan geven wat ze van mij verwachten. Het koppel maakt vervolgens de
keuze om mij wel of niet in te huren.
Ook kan ik ingehuurd worden als
ceremoniemeester. Het verschil met een
weddingplanner is dat je als weddingplanner alles regelt. Het koppel geeft een
budget en hiermee ga jij alles in orde
brengen. Als ceremoniemeester regelen
koppels alles zelf en ben ik hierbij een
helpende hand. We hebben twee keer
een gesprek, waarbij ik een to do-lijst
geef. Daarnaast kunnen ze mij altijd
bereiken voor vragen. Bovendien maak
ik een draaiboek waarin alles van minuut
tot minuut is gepland op de trouwdag.
Ik ben er ook altijd van het begin tot het
eind bij op de dag zelf. De meeste
koppels boeken mij als ceremoniemeester en dit is ook wel wat ik het
leukst vind om te doen.

“Hij heeft me toen de slechtste
ceremoniemeester ooit genoemd.’’
Hoe ziet een gemiddelde werkdag er
voor jou uit?
Dit verschilt heel erg. Meestal werk ik
‘s avonds, dus echt een lange werkdag
heb ik niet. Meestal begin ik met mijn
mail bijwerken. Daarna werk ik de mail
van locatie De Tuin bij, pas ik waar nodig

Ik start de dag met mijn assistent Esmee
door samen iets eten. Meestal zijn
bruiloften op donderdag, vrijdag of
zaterdag. Wij zijn twee à drie uur voor
een bruiloft begint aanwezig. Dan komen
we op de locaties, hebben we het met
de leveranciers over het draaiboek en
bespreken we de dag die komen gaat.
Eerst bouwen we de ceremonie op.
Ook zetten we alvast de receptie klaar,
aangezien deze altijd na de ceremonie
plaatsvindt. Een half uur voor de bruiloft
begint, ontvangen wij de eerste gasten.
Ook het bruidspaar is vaak eerder op
locatie voor onder andere foto’s. Daar
praat ik van tevoren dan nog even mee.
Na de receptie vindt het diner plaats, wat
meestal voor ons het moment is om te
eten. Als het feest op dezelfde locatie is,
bouwen we deze hierna op en anders
zorgen we er alvast voor dat alle cadeaus
ingepakt zijn. Tijdens het feest hebben
wij niet meer zoveel te doen. We moeten
een beetje in de gaten houden dat de
gasten zich gedragen.
Hoe de dag precies ingedeeld is, verschilt
per koppel. Over de dag heen
netwerk ik nog een beetje
met gasten en leveranciers.
Na het feest verzamelen wij
alle cadeaus en zorgen we dat
alle mensen goed in hun taxi
terecht komen. Daarna gaan
we lekker naar de McDonalds
en ons bed in. Normaal gesproken ben ik rond 2:00 uur
‘s nachts pas thuis.

niet buiten doorgaan. De meeste locaties
hebben een binnen- en buitenlocatie in
verband met het weer. Het is en blijft
natuurlijk Nederland!

Wat is een bruiloft die jou is bijgebleven?
Dat was een dag tijdens de coronatijd. De
avond vóór de bruiloft was er een persconferentie waarin werd verteld dat
feesten niet meer door mochten gaan.
Dat was al enorm schrikken voor het
koppel. De dag zelf was uiteindelijk
(ondanks de beperkingen) heel mooi,
maar de vader van de bruid had echt
teveel gedronken. Die mocht dus niet
meer naar huis rijden. Het koppel was
al weg. Hij wilde in zijn auto stappen en
werd dus tegengehouden door andere
gasten die zijn autosleutels hebben
afgepakt. Daar werd hij extreem boos
om. Vervolgens vroeg hij om mijn
mening en ik heb eerlijk verteld dat het
mij inderdaad niet slim leek om nog
naar huis te rijden. Hij heeft me toen de
slechtste ceremoniemeester ooit
genoemd. Op het eind van de avond
stond hij in de bloemenperkjes te
plassen. Uiteindelijk is de bruidegom
gekomen om hem naar huis te brengen...

Wat vind je het mooiste aan je
beroep?
Ik krijg van veel koppels terug dat ze heel
blij waren met hoe hun bruiloft is
verlopen. Ze bedanken me daarbij voor
de mooiste dag van hun leven. Dit geeft

Als ik mijn koppels en gasten
zie genieten, is dat voor mij
echt geweldig! Ik loop vaak
de hele dag met een grote
glimlach op mijn gezicht. Het
voelt niet als werken. Op het
eind ben je wel moe, maar
ook voldaan.
Wanneer het regent, heb ik
eigenlijk altijd een backup-plan. Van tevoren check ik
wel de weersvoorspelling. Als
ik weet dat het gaat
regenen, laat ik de bruiloft
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mij natuurlijk een enorm goed gevoel!
Mensen zitten tijdens een bruiloft zo
hoog in hun emotie en dat ik daar als
buitenstaander bij mag zijn vind ik heel
mooi. Ik vind het bijvoorbeeld echt
genieten als de bruidegom gaat huilen
wanneer de bruid opkomt. Dan smelt
mijn hart. Ik heb soms wel moeite om
mezelf in te houden. Dan moet ik echt
op mijn lip bijten om zelf niet te gaan
huilen als ze bijvoorbeeld hun geloftes
voorlezen.

Hoe ging het organiseren van bruiloften tijdens de coronatijd?
Ik heb met veel koppels echt vier draaiboeken gehad, waarbij elk draaiboek was
aangepast op bepaalde maatregelen.
Dit vergt enorm veel flexibiliteit van mij
en mijn klanten. Mijn eerste bruiloft was
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echt in de lockdown. De horeca was dicht
en toen hebben we bij alle gasten een
flesje champagne en stukje taart onder
de stoel neergezet. Op deze manier
hadden ze toch nog iets te eten tijdens
de ceremonie. De dagen waren natuurlijk
ook een stuk intiemer dan je gewend
bent. Er mochten maximaal dertig gasten
komen. Ik heb het idee dat koppels hierdoor meer beseften dat de dag eigenlijk
draait om de liefde tussen hun twee en
niet om bijvoorbeeld het feest. Wat me
opvalt aan de bruiloften van ná de lockdown, is dat mensen nu intens genieten
van de feesten. Ze gaan meteen de dansvloer op wanneer dit mag en wachten
niet eerst even af wanneer andere gasten
gaan.

“Veel klanten vragen of ik
getrouwd ben en dan zeg ik
lacherig dat ik dat dus niet écht
ben.’’
Ben je eigenlijk zelf getrouwd?
Ik heb een geregistreerd partnerschap.
Dit hebben mijn man en ik heel zakelijk
op maandagochtend voor het
gemeentehuis gedaan. Mijn vriend wil
niet écht trouwen. Daarom ga ik maar
naar de bruiloften van andere mensen. Ik
wil namelijk zelf wel graag trouwen. Mijn
droombruiloft zou ik waarschijnlijk plaats
laten vinden in de tuin waar ik werk. Veel
klanten vragen ook of ik getrouwd ben
en dan zeg ik lacherig dat ik dat dus niet
écht ben!

STUD VS DOC

ST U D E N T E N VS D O C E N T E N
DEZE EDITIE: MIRTHE VS DANIËLLE
Een feestje: een vrolijke gelegenheid waar velen zich bij vermaken. Er is genoeg aanbod in een jaar. Van speciale
feestdagen tot gezellige avonden in een café, je kunt ze bijna niet ontwijken. Docent Daniëlle Bleize en eerstejaarsstudent Mirthe Raats gaven hun mening over verschillende feest-gerelateerde onderwerpen.
TEKST GUUS PEETERS
BEELD ANIKA MAANDONKS

Als je een nieuwe feestdag zou mogen
invoeren in Nederland, welke zou dat
dan zijn?
Mirthe: “Het zou een feestdag moeten
zijn om het begin van de zomer te vieren.
Ik ben namelijk echt een zomermens en
houd totaal niet van de kou. Dit zomerfeest zou dan een feest zijn met een
algemeen verkleedthema, als een soort
zomercarnaval, waarop iedereen buiten
is met muziek en veel gezelligheid. Bij de
zomer hoort natuurlijk barbecueën, dus
hamburgers van de grill kunnen hierbij
niet ontbreken. Het zomerfeest klinkt
voor mij als een perfecte feestdag, dus ik
zeg invoeren!”
Daniëlle: “Dat is een moeilijke vraag!
Als ik dan toch zou moeten kiezen, zou
ik kiezen voor een nationale-champagne-bij-de-lunch dag. Ik vind die vibe altijd
wel leuk. Dan krijgen we allemaal één
glas, als docent moet ik natuurlijk wel
verantwoordelijk blijven! Dit neemt het
randje lekker weg bij iedereen, waardoor
je zin hebt in de dag en het is ook leuk en
feestelijk.”

Dilemma: discotheek of festival?
Mirthe: “Lastige vraag! Beiden vind ik
erg leuk, maar als ik moet kiezen ga ik
toch voor een festival. Meestal vind ik de
sfeer daar een stuk relaxter. Ook vind ik
het leuk dat je telkens tussen verschillende podia kunt wisselen, waardoor je zelf
kunt kiezen welke artiesten je wilt zien.
Door corona was het bezoeken van festivals natuurlijk niet mogelijk, maar zodra
het kan hoop ik toch weer een aantal
festivals te bezoeken!”

door je zin hebt in de dag en het is ook leuk
en feestelijk.”
Stelling: vuurwerk moet tijdens Nieuwjaar
verboden worden.

Mirthe: “Ik ben het hier deels mee eens.
Vuurwerk hoort naar mijn mening wel
bij de jaarwisseling, maar dat kan ook
prima in de vorm van een show. Naar mijn
mening is het siervuurwerk de ongelukken
en overlast namelijk niet waard. Met wat
vrienden, een paar drankjes en een oliebol
is vuurwerk helemaal niet nodig om het
Daniëlle: “Zeker festival! Toen ik 15 was, gezellig te hebben. Wie weet houdt mijn
kat bij een oud & nieuw zonder vuurwerk
ben ik voor het eerst naar een festival
de bank ook wel heel!”
gegaan. Dat was Pukkelpop in Hasselt.
Sindsdien probeer ik elk jaar naar een
driedaags festival te gaan, omdat ik dat Daniëlle: “Ja… Op zich eens. Ik heb namelijk zelf een keer een stuk hout van een pijl
enorm leuk vind. De grote open buitenop mijn hoofd gekregen terwijl ik op straat
sfeer spreekt mij erg aan. De omgeving
stond te kijken. Daardoor had ik een enorm
om mij heen, zoals een bos of aan het
bloedend hoofd, dat vond ik natuurlijk niet
water, is voor mij erg sfeerbepalend. Ik
fijn. Vanuit dat oogpunt heb ik wel zoiets
vind het minder drukkender dan in een
discotheek. Festival is ook vaak overdag van: dit kan heel erg fout gaan. Het hoeft
van mij niet per se verbannen te worden.
en er is veel keuze van muziek, dat heb
Ik zou wel fan zijn van een vuurwerkshow
je in een discotheek vaak niet.”
wel verantwoordelijk blijven! Dit neemt in de stad, zodat je dit gecontroleerd kunt
het randje lekker weg bij iedereen, waar- doen.”
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DOORNROOSJE:
THEY DO MUSIC
Al ruim vijftig jaar wil hét poppodium van Nijmegen, Doornroosje, het
leven mooier maken met allerlei soorten livemuziek: van pop, rock
en hiphop tot techno, metal en jazz. Op deze plaats, waar je met je
vrienden onder het genot van een drankje naar je favoriete artiesten
kunt luisteren, werkt Dennis Hendriks. We spraken hem over zijn job
als stage manager bij Doornroosje en Merleyn.
TEKST GUUS PEETERS & MARLIS TE HENNEPE
BEELD ANIKA MAANDONKS

“Je hebt een
mythe van de
blauwe M&M’s.
Dit is natuurlijk
onzin.”
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Dennis werkt nu vijf jaar bij Doornroosje en Merleyn. Hij begon hier met een
productiestage, waar hij een halfjaar
lang mee kon kijken met de organisatie
van het bedrijf en de coördinatie van het
hospitality team. Dit is een team dat de
kleedkamer voor de artiest gereed maakt,
eventueel naar de wensen van die artiest.
Nu, vijf jaar later, is Dennis technisch
horeca coördinator bij Merleyn. Hij regelt
hier bijvoorbeeld de financiële zaken en
de drankbestellingen. Daarnaast werkt
hij als stage manager voor concerten
en dance evenementen bij Doornroosje.
Bij een avond als stage manager komt
van alles kijken. Dennis nam ons mee en
gaf ons een kijkje in hoe zijn werkdagen
doorgaans verlopen.

REPORTAGE

13:00
Meestal zorgt Dennis ervoor dat hij twee uur voordat
de artiest aankomt aanwezig is. Als eerste checkt hij de
kleedkamers, die door een team van vrijwilligers in orde
worden gemaakt. Dit team zorgt er onder andere voor
dat er chips en belegde broodjes klaar liggen en dat
de koelkastjes gevuld zijn met bier, fris, koffie,
thee, et cetera. “Dit is erg belangrijk, want als
deze ruimte niet in orde is, voelt de artiest zich
niet welkom en sta je gelijk met 1-0 achter”, stelt
Dennis. Op deze manier wil Dennis ervoor zorgen dat een artiest zich toereikend zal opstellen
wanneer hij iets van hen nodig heeft. Het kan
ook zo zijn dat de artiest een aantal verzoeken
heeft doorgegeven. “Je hebt de mythe van de
blauwe M&M’s. Dit houdt in dat artiesten alleen
maar blauwe M&M’s willen. Dat is natuurlijk
onzin, maar artiesten zetten het wel eens op de
verzoeklijst om te checken of de lijst gelezen
is”, vertelt Dennis. De boodschappen van de verzoekjes van de artiest hoeft hij als stage manager
niet te regelen, want dit doet een stagiair voor hem.

15:00
Na het gereedmaken van de kleedkamers is Dennis bezig
met het maken van allerlei printjes, onder andere van hoe
de artiest wil dat het podium eruit ziet en welke spullen diegene nodig heeft. Dit overlegt hij allemaal met de
mensen van de techniek. Tegelijkertijd maakt hij schema’s
voor het publiek waar de starttijd van het voorprogramma
en de hoofdartiest op staan. Rond die tijd arriveert de artiest.
Dennis heeft als stage manager de taak om een praatje met
de artiest of tourmanager te maken en laat vervolgens de
kleedkamer zien. De artiest, die een lange reis achter de rug
heeft, kan daar even uitrusten.

15:30
Zijn volgende taak is de opbouw van het hoofdpodium.
Ongeveer een uur later vindt hier de soundcheck plaats. “Van
alles wat er op zo’n dag gebeurt, is dit het belangrijkste”,
vertelt Dennis hierover. Eerst worden alle instrumenten apart
gecheckt, daarna allemaal samen. Op het podium staan
monitoren. Deze kunnen heel specifiek ingesteld worden, zodat de artiest zichzelf kan horen. Dennis zorgt
ervoor dat de voorkeuren die de artiest heeft over
het volume van bepaalde instrumenten worden
gecommuniceerd met de technici. Zo’n soundcheck duurt doorgaans anderhalf tot twee uur. Direct na de soundcheck gaat Dennis samen met de
crew naar de kantine, waar een heerlijke maaltijd
door de kok van Doornroosje wordt gemaakt. De
artiesten en de crew zitten in dezelfde ruimte, maar
niet aan dezelfde tafel. Volgens Dennis gebeurt het
vaker dat de artiesten aan een aparte tafel gaan zitten.
Na deze maaltijd is er even een momentje van rust.

ze vaak kleine, lokale DJ’s. Dit is echter niet altijd het geval.
Het kan namelijk ook zo zijn dat er sprake is van een soort
package deal. Dan is de hoofdartiest op tour met een vast
voorprogramma.

21:00
Nadat de artiest van het voorprogramma zijn laatste lied ten
gehore heeft gebracht, betreedt de hoofdartiest het podium.
Dennis heeft nu de taak om ervoor te zorgen dat alles goed
verloopt. Ook heeft hij de taak om ervoor te zorgen dat de
artiest niet over de tijd heen gaat. “Vooral bij feesten willen
DJ’s weleens doordraaien. Dat is begrijpelijk, want een
DJ bouwt de hele avond op naar een afsluiting, waarbij
het publiek uiteindelijk helemaal losgaat. Helaas kan
doordraaien gewoon niet altijd”, zegt Dennis. Tijdens het
optreden staat hij op het podium, zodat hij meteen in kan
grijpen of kan helpen als er iets is. Volgens Dennis is dit een
van zijn rustmomentjes, vooral als alles goed gaat. Dit is
voor hem dan ook een bevestiging dat alles goed is gegaan
tijdens de voorbereidingen.

23:00
Na het optreden vertrekt de artiest naar de kleedkamer.
Dennis moet het tijdstip in de gaten houden dat vooraf
is afgesproken waarop de artiest de kleedkamer moet
verlaten. De artiesten blijven namelijk vaak nog zo’n
anderhalf uur in de kleedkamer chillen. Als de artiest
vertrekt, helpt Dennis met het inladen van de spullen
in de busjes. Als voor de artiest de tijd is aangebroken om te gaan, zwaait hij hen uit en ruimt hij
verder op. Dennis vertelt dat hij dit meestal alleen
doet. Af en toe heeft hij hulp van één of twee stagehands. Dit zijn mensen die hulp bieden voor
dat soort klusjes. De kleedkamers worden door
hem netjes achtergelaten, zodat de schoonmakers het makkelijk kunnen schoonmaken. De
overgebleven belegde broodjes en halfopen
zakken chips neemt hij mee naar de naborrel.
Hier sluit hij de dag af met de crew. Terwijl
ze allemaal een biertje bestellen, wordt de
avond besproken en worden de frustraties
van die avond naar elkaar uitgesproken.

19:00
Wanneer de zalen open gaan, heeft Dennis even contact met
de bedrijfsleider van de horeca om de avond door te spreken.
Een uur na de opening van de zaal, nadat de inloop van alle
concertbezoekers succesvol is verlopen, begint het voorprogramma. Dit voorprogramma wordt meestal door de programmeur van Doornroosje geregeld. Bij grote DJ’s boeken
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Als stage manager kun je tijdens zo’n
werkdag bijzondere dingen meemaken
of bijzondere mensen ontmoeten. Zo
heeft Dennis weleens een artiest van wie
hij de muziek erg goed vond ontmoet,
maar bleek die erg vervelend te zijn.
Door deze ervaring kon hij hierna niet
meer zoveel genieten van de muziek van
de desbetreffende artiest. Dennis geeft
echter aan dat dit ook in de tegenovergestelde richting kan werken. “We hadden
laatst een metal band, waar ik eigenlijk
niet zo van houd. Deze artiesten waren
erg vriendelijk, waardoor ik een hele fijn
dag heb gehad. Zij traden ook weer voor
het eerst sinds anderhalf jaar op, wat
best wel emotioneel was. Ik kreeg zelfs
een shirt van hen, omdat ze zich zo erg
vermaakt hadden. Ook waren ze blij dat
ze in Nederland te gast waren, omdat
het volgens hen hier vaak gastvrij is voor
zulke bands. Door deze topdag kijk ik nu
anders tegen deze muziek aan en ben ik
het meer gaan waarderen.”

”Als een avond
heel saai is, dan is
dat eigenlijk een
goed teken.”
Natuurlijk kun je ook weleens te maken
krijgen met een vervelende ervaring.
Zo’n ervaring kan Dennis zich nog herinneren van zijn eerste dienst als stage
manager bij Merleyn: “In de straat van
Merleyn (de Hertogstraat) zijn erg weinig
parkeerplaatsen. De tourmanager van de
band die op die dag optrad, had zijn auto
op een verboden plek gezet. Toen moest
ik een parkeerplek voor hem gaan zoeken
en die plek vrijhouden. Ik heb toen een
halfuur lang moeten wachten in de kou,
wat ik als erg vervelend heb ervaren.
Sindsdien heb ik eigenlijk nooit meer
zo’n situatie meegemaakt. Als je een
beetje goed voor de artiest zorgt, dan
krijg je dat eigenlijk ook altijd wel terug.”
Als stage manager is het belangrijk om
gastvrij en besluitvaardig te zijn. Zo vertelt Dennis dat je snel knopen moet kunnen doorhakken. Deze beslissingen moeten volgens hem rechtvaardig zijn. Het
kan namelijk zo zijn dat een soundcheck
onverhoopt uitloopt. Hierdoor wordt er
tijd verloren die ergens weer moet worden gewonnen. De regel is dat om 00.00
uur ‘s nachts de muziek uit moet. Er zal
dus een besluit moeten worden gemaakt
over het inkorten van het voorprogramma of het hoofdprogramma.
Het nemen van zulke moeilijke besluiten,
noemt Dennis de grootste uitdagingen
waar een stage manager tijdens zijn werk
voor komt te staan. Deze hebben echter
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niet betrekking op alle avonden. “Je hebt
natuurlijk vaak dat alles goed gaat op
een avond. Als een avond heel saai is,
dan is dat eigenlijk een goed teken, want
dan loopt alles goed. In tegenstelling tot
deze vlekkeloze dagen zijn er ook soms
hele hectische dagen die erg stressvol
zijn. Er moeten dan vaak last-minute
dingen geregeld worden.”
Nu vele coronabeperkingen weer opgeheven zijn, kunnen stage managers,
zoals Dennis, weer volop genieten van
hun werk. Het eerste feest in juni, toen
Doornroosje en Merleyn voor het eerst
weer open mocht, ziet Dennis dan ook
als een bijzondere ervaring in zijn loopbaan als stage manager. Voordat de coronacrisis uitbrak, heeft Dennis nog maar
twee avonden kunnen draaien, omdat
hij toen net begonnen was. “In het begin
was ik heel jaloers dat ik zelf niet in het
publiek stond, maar uiteindelijk was deze
dienst juist heel leuk omdat er een hele
goede sfeer hing. Het was geweldig om
te zien dat iedereen zo lang gewacht had
om weer de draaien en dat dit nu eindelijk weer eens kon”, vertelt Dennis.
Wat het beroep stage manager bij
Doornroosje zo leuk maakt, vat Dennis in
de volgende woorden samen: “Je bent
bezig met het neerzetten van een mooi
product. Je maakt een mooie avond voor
het publiek, maar ook voor de artiest. De
avonden zijn erg divers door het variërende aanbod van artiesten en settings.
Ik kan ook écht trots en tevreden zijn als
op een avond alles goed is verlopen.”

COLUMN

PAS OP:
WE MOGEN WEER FEESTEN!
We zitten nog steeds midden in een waar ‘coronalandschap’, met elke keer veranderende maatregelen.
Iedereens mindset over corona blijft echter wel hetzelfde: ik merk in mijn persoonlijke omgeving dat het
veel minder mensen nu wat uitmaakt. Maar is dat niet gevaarlijk?
TEKST JORIS VAN DE KOEVERING
BEELD LIEKE SPEE

Corona is nog lang niet voorbij, maar er waren weer
volop feesten en concerten aan de gang. Dit ging wel
gepaard met nieuwe, controversiële maatregelen, zoals
de QR-code. Dankzij de QR-code kunnen alleen mensen
naar onder andere evenementen en horeca gaan als ze
negatief getest zijn, gevaccineerd zijn, óf hersteld van
corona zijn - alhoewel de zogenaamde 2G-regel dat laatste onwaar zou kunnen maken. Dat klinkt natuurlijk als
een effectieve maatregel, maar het baart me ook zorgen.
Gaat het er bijvoorbeeld niet toe leiden dat mensen te
makkelijk over het virus na gaan denken? De QR-code
garandeert bij lange na geen immuniteit, maar het lijkt
mij dat het wordt behandeld alsof het dat wel garandeert.
Ik wil zelf natuurlijk ook niet nog langer onder strenge
maatregelen leven, maar het baart mij wel zorgen dat
mensen steeds luchtzinniger worden over het virus.
Begrijpelijk is het natuurlijk zeker: het spookt al meer
dan anderhalf jaar rond en heeft de samenleving flink
veranderd. Het is echter juist vanwege deze constante
veranderingen dat ik me dan ook weer zorgen ga maken
over wat de gevolgen kunnen zijn van het grote gefeest
dat gaande is. Persconferenties zijn het nieuwe normaal
geworden dankzij cijfers die weer zijn gaan stijgen na
het introduceren van de QR-codes en het openen van de
horeca en entertainmentindustrie.
Maar wat kunnen we dan wel doen? Niemand wil extra
maatregelen, maar het lijkt erop dat dit toch onvermijdelijk is. Als er geen nieuwe regels komen, zullen er bij

evenementen helaas elke keer weer besmettingen bij
komen. Straks blijven we maar records breken voor het
meeste aantal besmettingen op een dag en zijn we nog
verder van huis. Een besef dat misschien niet iedereen
heeft; er schijnt bijna een algemeen gevoel van veiligheid
te heersen nu dat de overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking gevaccineerd is, lijkt mij. De coronacrisis is echter nog niet voorbij.
Gelukkig is er volgens mij een logische handeling die we
als samenleving kunnen doen. Nou ja, eerder een houding die we aan kunnen nemen. Doe het gewoon rustig
aan. Niet elk feestje hoeft meteen weer vol gepropt te
worden met mensen: zo blijven de cijfers immers
stijgen. Iedereen is inmiddels heel erg moe geworden
van corona. Ikzelf ook, maar ik word er wel de hele tijd
aan herinnerd dat als we nu alles loslaten, we hier nog
lange tijd aan vast zullen zitten.
Vandaar dat ik dan toch eventjes een verzoekje doe aan
alle lezers: doe eventjes voorzichtig! Ik zeg niet dat we
ons weer moeten opsluiten en massaal afstand moeten
houden, want er zijn zat simpele dingen die gedaan kunnen worden. Doe bijvoorbeeld een zelftest voor je ergens
naartoe gaat, want het biedt altijd extra zekerheid, of blijf
gewoon thuis als je klachten hebt. Dat laatste is natuurlijk
al tig keer gezegd, maar het wordt wel steeds minder
gedaan. Ik wil natuurlijk niet als een zeurpiet overkomen,
dus vergeet alsnog niet om lol te maken. Feest, maar
feest met mate.
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AGENDA

FEESTELIJKE AGENDA
Na al die maanden bankzitten en ommetjes lopen, hebben de meesten vast veel
zin om er weer eens echt op uit te gaan. Of je nu je kennis bij een pubquiz wilt
testen of de slappe lach wil krijgen van Hans Teeuwen, het kan weer! Deze
kalender is daarom speciaal gemaakt om jou een handje te helpen bij het vinden
van de juiste entertainment. Zo hoef je de aankomende maanden geen kerstmarkt of optreden van Frans Bauer te missen!
TEKST DESIREE CUIJPERS & MARLIS TE HENNEPE
BEELD LISA CRAMER

DECEMBER
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21
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23

24

25

29

30

31

Pubquiz Cafe Film
The Matrix
Beij Ons
(première)
Nijmegen

26

27

28
Pubquiz Cafe
Beij Ons
Nijmegen
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De Nijmeegse Festival
Popquiz, LUX TIKTAK NYE,
Nijmegen
AFAS Live
Amsterdam
& Maassilo
Rotterdam

AGENDA
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Pubquiz Cafe
Beij Ons
Nijmegen
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Pubquiz
Cafe Beij
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Nijmegen
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17

Concert Night
fever the very
best of the
Bee Gees, De
Vereeniging
Concertzaal
Nijmegen

Cabaret Hans
Teeuwen,
Stadsschouwburg theaterzaal Nijmegen

22

23

21

20

26

16

27

28

29

30

18
Cabaret Hans
Teeuwen,
Stadsschouwburg theaterzaal Nijmegen
&
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REDACTIE

FREEM RE
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BRITT
JORIS
ZARA
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DESIREE

MARIEKE
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REDACTIE

REDACTIE
MARLOU
LIEKE

ANNE

HILDE

ANIKA

MARLIS

BEELD LIEKE SPEE
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MYC INSIDE

M Y C E L I U M
I N S I D E
Een nieuw jaar is aangebroken en dat betekent dat alle commissies weer gevuld zijn met nieuwe
leden. In deze rubriek stellen we alle commissies en hun leden aan jullie voor!
TEKST JORIS VAN DE KOEVERING & HILDE VAN SCHIJNDEL
BEELD BRITT MEIJER

EXCURSIECOMMISSIE

Hoi hoi! Wij zijn de Excursiecommissie van
dit collegejaar, bestaande uit Merijn Hunslip, Susan de Kort, Linde de Keizer, Maxim
van der Molen en onder leiding van Niek de
Jong gaan wij dit jaar de leukste excursies
voor de Myceliumleden organiseren! Naast
gave excursies zijn er een aantal vette
dingen waar we voor jullie druk mee bezig
zijn, zoals de familiedag en de Dag van de
Toekomst. Kom dus vooral naar al onze activiteiten en we kijken er naar uit om jullie
daar te zien!

Dit jaar is de BaCo, oftewel de
BattleCommissie, weer van de
partij! Deze commissie zal voor jullie
de leukste activiteiten met een spelelement organiseren. Dit jaar is de
aftrap al geweest met de legendarische BacoBierBattle. Door jullie
fanatisme was dit een groot succes en
dat belooft veel goeds voor het
komende jaar! Er zijn al heel wat
plannen bedacht voor de activiteiten
dus hopelijk tot snel bij de volgende
BaCo-activiteit! De BaCo bestaat uit
Mauk Brethouwer, Wouter Kok,
Sophie Vos, Greet van Horen en
Danieke Holsappel, onder leiding van
Luuk Renes.

REISCOMMISSIE

Hallo allemaal! Wij zijn de nieuwe Reiscommissie van Mycelium
voor het aankomende studiejaar.
We bestaan uit Diederik Walterbos,
Daan Holland, Niek de Jong, Nandi Kraus, Anouk Meulenbelt en Iris
Koops. In mei zullen we met een
groep studenten een onvergetelijke
studiereis gaan maken. We hopen
dat de reis eindelijk weer eens door
kan gaan nadat we de afgelopen
twee jaar niet zijn gegaan! De bestemming van de reis moeten we
nog even geheim houden, maar als
jullie de stories van Mycelium op
Instagram goed in de gaten hebben
gehouden hebben jullie wellicht al
een idee waar de reis naartoe gaat.
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BATTLECOMMISSIE

WEEKENDCOMMISSIE

November 2022 is het weer zover! Dan
gaan we met Mycelium naar een locatie
ergens in Nederland om drie dagen een
fantastische tijd met elkaar te beleven. In
deze drie dagen zullen er onvergetelijke
feesten, gezelligheid en spellen plaatsvinden. De Weekendco gaat er, aan de hand
van een origineel thema, voor zorgen dat
er een spectaculair weekend wordt georganiseerd. Het Ledenweekend van 2022
wordt georganiseerd door Storm Wissink,
Roos Hamelijnck, Marthe Mosheuvel, Hilde
Scholten en Karsten Haak, onder leiding
van Lott Fransen.

MYC INSIDE

FEEST- EN BORRELCOMMISSIE
Studeren is gelukkig niet alleen maar met je
neus in de boeken zitten. De FeBo (niet de
snackbar, maar de feest- en borrelcommissie) zal ervoor zorgen dat alle leden van Mycelium ‘na al dat harde studeren’ heerlijke
stapavondjes zullen beleven. Denk hierbij
aan borrels in onze stamkroeg café Groots
met originele thema’s en bijpassende aanbiedingen op alcoholische versnaperingen. Ook zullen wij een flink aantal feesten
door het jaar heen organiseren samen met
andere borrelcommissies van studies uit
onze eigen en andere faculteiten. Tot slot
zal er zelfs een spetterend gala plaatsvinden! We hebben al lang stilgezeten door
corona dus het wordt hoog tijd om dat
allemaal maar eens in te halen. Hopelijk
begin je nu al enthousiast te worden voor
onze activiteiten, want wij zijn het al zeker!
De Feest- en Borrelcommissie bestaat uit
Anouk Burggraaff, Florien Vinkoert, Rui
van Bel, Noor de Witte, Liselotte Nijenhuis, Sterre Hooijmaaijers en Jason de Kok
onder leiding van Christa Rutten.

EETCOMMISSIE

INTRODUCTIECOMMISSIE

De introductieweek is het moment om toekomstige
communicatiewetenschappers
voor te stellen aan onze mooie opleiding en
stad. Met de allerleukste feestjes en spellen
laten wij de nieuwe eerstejaars kennismaken met hun medestudenten, de studie en
natuurlijk Nijmegen. Onder andere de kroegentocht, het stadsspel en het campus-spel
komen elk jaar terug onder een overkoepelend thema. De Introductiecommissie
gaat ook dit jaar zijn best doen om een
mooie introductie neer te zetten. De Introco
zal dit jaar bestaan uit Demi Helwig, Friso
Berenpas, Jasmijn Kok, Koen Leidelmeijer,
Mirthe Raats, Elyse Kruit, Me’Shell Provence
en Liv Sijben, onder leiding van Christa Rutten.

SPONSORCOMMISSIE
De Sponsorcommissie is de kleinste, maar
misschien wel de fijnste commissie van
Mycelium! Dit jaar delen Eline Keuven
en Luuk Renes de taak om te zorgen voor
nieuwe sponsoren en zo wat extra geld in
het laatje te brengen. Ook zetten ze zich in
voor andere vormen van sponsoring. Zo
zoeken ze bijvoorbeeld het hele jaar naar
leuke tentjes waar leden met hun ledenpasje korting kunnen krijgen. Daarnaast
zullen ze bezig gaan om de introtasjes van
de komende eerstejaars zo goed mogelijk
te vullen met van alles en nog wat!

Dit jaar bestaat de Eetcommissie
uit Anne Geurts, Julia van Lingen,
Florian Lavania, Laurelle Spaas
onder leiding van Christa Rutten.
De Eetcommissie zorgt ervoor dat
de buikjes van onze leden op activiteiten altijd goed gevuld zijn.
La-ten we daarnaast zeker ook niet
de dorstlessers vergeten. Zo organiseren wij onder andere Mycinema, het kerstdiner en de eindactiviteit. Dit jaar wil de Eetcommissie
groots uitpakken met nieuwe activiteiten die we daarom ook nog
lekker geheim houden! Tot op onze
activiteiten!

MEDIACOMMISSIE
Hallo allemaal, wij zijn dit jaar de
Mediacommissie! Dit jaar bestaat
deze leuke commissie uit Tristan
Braakman, Fenne Rosmalen, Lotte
Bosscher, Anneclaire Post, Gijs
Janssen Steenberg en Britt Verschuren. Met z’n zessen proberen
wij dit jaar de meest leipe banners
te maken en gaan we ons uiterste
best doen om een mooi smoelenboek in elkaar te zetten. Daarnaast
organiseert de Mediaco ook MyCinema. Dit jaar werd begin november
in theater C de film “Now You See
Me” door de leden van Mycelium
bekeken!

CONGRESCOMMISSIE

Dit studiejaar zal Mycelium samen met studievereniging Babylon van Communicatieen Informatiewetenschappen weer een
congres organiseren. Deze dag bestaat uit
verschillende plenaire- en workshopsessies
waarbij zowel sprekers uit de wetenschap
als uit het bedrijfsleven komen vertellen.
Het congres is voor en door iedereen die
iets met communicatie heeft. Bij de vorige
edities was dit al een daverend succes en
dit jaar zal de commissie er alles aan doen
weer een mooie editie neer te zetten! De
afgevaardigden van Mycelium binnen de
Congrescommissie zijn Sophie van Tegelen, Emma van Tuinen en Denise van der
Poel, onder leiding van Lott Fransen.
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Laten we eerlijk zijn: kerst was vorig jaar natuurlijk een beetje een domper. Nu we het dit jaar hopelijk
toch wat uitgebreider mogen vieren, moeten we ook echt alles uit de kast halen. Althans, dat vinden
wij. Daarom hebben we deze editie alle trends rondom de kerst voor jullie op een rijtje gezet.
Denk hierbij aan de grappigste kerstfilms, de laatste wintermode en een met zorg opgestelde lijst met
kerstliedjes. Ga jij er graag op uit tijdens de feestdagen? Dan is er in Nijmegen ook genoeg te doen om
jou te pleasen.
TEKST DESIREE CUIJPERS
BEELD ZARA JEGERINGS

Films
Kerst staat weer bijna voor de deur en wat is er nou leuker dan gewoon de hele dag thuisblijven en alle delen van Home Alone bingewatchen. Voor degenen onder ons die daar na
al deze jaren wel klaar mee zijn, hebben we de nieuwste kerstfilms opgezocht. Iedereen
die Vanessa Hudgens voor de derde keer haar geweldig gespeelde dubbelrollen wil
zien vertonen, zal blij zijn. The Princess Switch 3: Romancing the Star is namelijk
nu te zien op Netflix! In dit deel zal dubbelgangster Fiona worden opgeroepen om
koningin Margaret en prinses Stacy te helpen met het vinden van een onbetaalbaar
gestolen relikwie. Verder staat Happiest Season ook alweer een tijdje op Netflix.
Dit kijkcijferkanon gaat over Abby die haar vriendin Harper ten huwelijk wil vragen
tijdens kerst bij Harper’s familie. Het enige probleem is dat Harper’s familie nog niet
weet dat ze lesbisch is. Voor de echte zwijmelaars onder ons is er dit jaar de film
A Castle for Christmas. Hierin reist Sophie, een beroemde schrijfster, naar Schotland
af om daar een kasteel te kopen. Helaas wil de nukkige eigenaar zijn kasteel niet aan
een buitenlander verkopen. Zoekend naar een compromis vinden deze twee misschien wel
meer dan ze verwacht hadden…

Fashion
Om jou goed voor te bereiden op toch wel dé feestmaand van het jaar, bespreken we in deze editie de laatste fashiontrends van dit seizoen. Zeker nu kerst weer wat uitgebreider gevierd kan worden dan vorig jaar, wil jij waarschijnlijk
toch fashionable voor de dag komen bij je (schoon)familie. Patchwork is hot dit seizoen! Even een kleine definitie tussendoor. Patchwork: ‘een handwerktechniek waarbij lapjes katoenen stof van verschillende kleur en grootte aan elkaar
worden genaaid’. Of je nu zelf aan de slag gaat of gewoon de stad ingaat, er is in ieder geval gegarandeerd succes voor
de meest diverse outfits. Nu de dagen korter en daarmee donkerder worden, is een beetje kleur aan je outfit toevoegen zeker geen slecht idee. Denk bijvoorbeeld aan een felroze wijde pantalon of een groen pufferjack in plaats van die
sobere wintertinten. Wat ook helemaal in de mode is dit winterseizoen? Funky knitwear! Dit jaar mag jouw heerlijk
gebreide trui dus lekker opvallen. Denk daarbij aan kleur, print of gewoon het model.
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Kerst in Nijmegen
Ben jij zo iemand die áltijd te laat is met het scoren van kerstcadeaus voor je vrienden en familie? Niet getreurd, want
in de oudste winkelstraat van Nijmegen, de Lange Hezelstraat, is voor iedereen wel wat te vinden. Als jij je cadeautjes
al lang onder de boom hebt liggen, is het alsnog de moeite waard om tijdens deze dagen even door deze straat te
struinen. De oude pandjes gecombineerd met de kerstlichtjes geven je gegarandeerd een ultiem kerstgevoel. Hotel
Manna en Hotel Blue aan de Oranjesingel pakken ook dit jaar weer groots uit wat betreft hun kerstversiering. Iedereen
die hier wel eens langs fietst, moet dit zijn opgevallen. Tijdens kerst kun je hier niet alleen dineren, maar ook terecht
voor een heerlijke brunch of Cocktail Time at the Blue Bar.

Muziek
Om toch maar in de feestsfeer te blijven, hebben wij deze editie een top 30 van kerstliedjes
samengesteld. Met deze lijst is een onvergetelijke kerst gegarandeerd. Of je nu groots gaat
dineren met al je ooms en tantes, of dat je een klein cadeautje deelt met je partner onder de
kerstboom, muziek heb je altijd nodig.
Geen zin om al die liedjes handmatig op te zoeken? Scan dan de code hiernaast om naar de
playlist op ons gloednieuwe Spotify-account te gaan!

The 30 Best Christmas Songs of All Time

Scan hier
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EEN POSITIEVE
CORONAWENDING

Online hoor- en responsiecolleges, vergaderingen via zoom, hybride werken: een jaar na de uitbraak
van het coronavirus zijn we er allemaal wel mee bekend. Thuis achter je laptop zitten en niet uren
naar de campus te hoeven reizen, kan echter ook voordelig zijn. Dit soort nieuwe voordelen gelden niet alleen voor ons studenten, maar ook voor vele anderen in de maatschappij. Het nieuwe
‘normaal’ heeft een aantal mensen op de arbeidsmarkt van unieke kansen voorzien. Een van hen is
Olesia Bobko, met wie wij spraken voor deze rubriek. Zij heeft sinds een jaar een nieuwe passie erbij
gevonden, waar ze voor de coronatijd nooit van had durven dromen.
TEKST GUUS PEETERS & HILDE VAN SCHIJNDEL
BEELD LISA CRAMER

Anderhalf jaar geleden is Olesia Bobko haar blog op Instagram
(@tastenijmegen) begonnen. Oorspronkelijk waren
internationale studenten die tijdens de coronatijd in Nijmegen
verbleven de doelgroep, maar haar blog reikte veel verder dan
deze specifieke doelgroep. Met bijna achtduizend volgers blogt
Olesia op dit moment iedere dag over eten bij allerlei verschillende Nijmeegse cafés en laat ze afhaal- en bestelmogelijkheden zien in de stad.
Hoe zag je leven er voor corona uit?
“Voordat het coronavirus uitbrak, had ik net een baan gevonden bij een aantal vrienden. Eigenlijk had ik een vrij ‘normaal’
leven. Ik werkte als SEA-specialist bij een bedrijf dat kantoorartikelen verkocht. Net zoals nu ging ik in die tijd erg graag
uiteten. Daarbij vond ik het leuk om steeds nieuwe plekken
te ontdekken. Ik was op dat moment ook vaak bezig met het
maken van foto’s van het eten dat ik in die restaurants bestelde.
Deze foto’s werden toen nog niet door een groot publiek
bekeken, want ik plaatste ze op mijn persoonlijke account.”
Waarom ben je het Instagram-account @tastenijmegen
begonnen?
“Ik wilde erg graag eens wat creatiefs doen. Dit miste ik enorm
bij de baan die ik toen had. Als ik met mijn vrienden ergens uit
eten ging, gaven zij mij vaak de taak om een leuke plek uit te
kiezen. Ik had dus wel al enige voorkennis wat betreft verschillende eetgelegenheden in Nijmegen.”
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Is je leven met de start van je succesvolle Instagram-account nu
veel veranderd?
“Ja, mijn leven is volledig veranderd! Het account neemt nu een
zeer belangrijk deel van mijn leven in beslag. Er gaat
tegenwoordig geen dag voorbij zonder dat ik er actief mee bezig
ben. Dit actief bezig zijn houdt mij de hele tijd erg scherp. Ik probeer op de hoogte te blijven en voel telkens de drang om altijd
alles beter te doen dan voorheen.
							
Door mijn Instagram-account kom ik nu in contact met
restauranthouders. Vaak krijg ik van hen een uitnodiging om bij
hen te komen eten, om daar vervolgens een blog over te schrijven. Het gevoel om met zo’n bericht een gemeenschap van bijna
achtduizend volgers te kunnen bereiken is geweldig. Ik voel me
nu dan ook erg verbonden met de mensen in
Nijmegen. Ik word zelfs af en toe herkend als ik door de straten
van de stad loop. Dit zijn allemaal dingen waar ik enorm dankbaar voor ben. Deze bijzondere dingen zouden nooit zijn gebeurd
als ik het account niet was begonnen.”
Als er geen sprake was geweest van het coronavirus, denk je
dat je dan ook de stap zou hebben gezet om @tastenijmegen te
beginnen?
“Als er geen corona zou zijn geweest, denk ik dat ik zeker niet
hetzelfde leven zou hebben gehad. Een grote beweegreden om met mijn account te beginnen, was de verveling die ik vorig jaar tijdens de corona-uitbraak
ervaarde. Het feit dat er weinig sprake was
van thuiswerken in het toenmalige bedrijf
waarvoor ik werkte, gaf mij veel tijd en
ruimte om met iets nieuws te beginnen.
Als ik die kans niet had gekregen, zou
ik hier nooit aan zijn begonnen!”

ARTIKEL

Ga je ook na de coronacrisis door met je account?
“Ik blijf sowieso doorgaan met het onderhouden van mijn account op Instagram. Dit wil ik vooral voor mijn volgers doorzetten. Ik krijg namelijk regelmatig berichten van volgers waarin ze
uitspreken hoe blij ze zijn met mijn account. Het helpt hen echt
hun weg te vinden in Nijmegen. Dit is vooral moeilijk voor nieuwe mensen en internationals in Nijmegen, omdat we in de stad
erg veel keuze hebben. Deze positieve reacties motiveren mij
om door te gaan, waarmee ik nu intensief bezig ben. Door zulke
berichten merk ik namelijk dat mijn inspanning erg gewaardeerd
wordt door mijn volgers.”

Wat zijn je verdere toekomstplannen?
“Ik zou erg graag mijn Instagram-community
offline willen halen, bijvoorbeeld tijdens een
evenement, waarbij ik mijn volgers in het echt
kan zien en écht met ze kan praten in plaats van
interactie via de DM’s of reacties. Daarnaast zou
ik graag uitgenodigd worden door een podcast,
waar ik mijn bijdrage aan kan gaan leveren en
kan vertellen over mijn account. Ook lijkt het me
fantastisch om een eigen zaak te beginnen. Dit
cafe of restaurant zou dan in Nijmegen komen te
staan, dat is waar mijn hart is. Maar voor nu blijft
dat laatste nog even een droom en ga ik me vooral richten op het posten van nieuwe berichten op
mijn Instagram-account.”
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WHAT DO THE
SOCIALS SAY?

Volg jij ons al? De Freem heeft een Instagram- en Facebook-pagina (@freemcw) en post wekelijks over het tijdschrift. Naast beelden achter de schermen posten we voor elke editie uitkomt ook stellingen waar we jullie
meningen over willen weten. In deze rubriek worden de leukste uitkomsten van deze stellingen besproken. Wie
weet spot jij je eigen opmerking wel in dit artikel! En heb je de vragen van deze editie per ongeluk gemist? Niet
getreurd, binnenkort verschijnt er weer een nieuwe ronde met dus nieuwe kansen op onze pagina’s...

TEKST HILDE VAN SCHIJNDEL
BEELD MARLOU TER GROTENHUIS

Het jaar heeft heel wat feestdagen, maar
naar welke dag kijken onze volgens
het meeste uit? De eerste stelling luidt
daarom:

Nieuwjaar
Kerst

24%

17%

Pasen

0,7%
STELLING 1: NAAR DEZE DAG
KIJK IK HET MEESTE UIT

Verjaardag

58%

“Paaaaaspop”

“Ik word altijd helemaal
melancholisch van nieuwjaar +
love top 2000.”

STELLING 2: KERST OF NIEUWJAAR

“Dit duurt nu eenmaal
langer, meer dagen
feest is beter!”

December, de klassieke feestmaand!
Maar welk feest is volgens onze volgers
favoriet: kerst of nieuwjaar?

30,5%
Jaarwisseling

69,5%
Kerst
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“De hele kerstsfeer met
de versiering in het land
is zo gezellig.”

WDTSS

STELLING 3: FAVORIETE KERSTSONG
Nog wat inspiratie voor je kerst-playlist nodig? Geen probleem, onze volgers hebben wel wat suggesties voor jullie! Al
zijn sommige opties populairder dan de andere: hoewel ‘All I Want For Christmas’ meerdere keren werd ingestuurd –
bijvoorbeeld door Serena Daalmans en Laura Haagmans – was Paul Nelissen de enige liefhebber van ‘Stille Nacht’.
Vul met deze kersthits je Spotifylijst maar aan:
Last Christmas
Christmas lights
Santa Tell Me
Let it snow
All I want for Christmas is you
Do they know it’s Christmas

Wham
Coldplay
Ariana Grande
Dean Martin
Mariah Carey
Bandaid

Driving home from Christmas
Mistletoe
Have Yourself a merry little Christmas
Underneath the tree
Why couldn’t it be Christmas Everyday?
Where are u Christmas

“All is beautiful Christmas van
Big Time Rush is ook echt een
banger!”

Chris Rea
Justin Bieber
Michael Buble
Kelly Clarkson
Bianca Ryan
Pentatonix

“All I want for Christmas is you,
omdat je deze op je lelijkst kan
meezingen!”

STELLING 4: IK VIER KERST MET FAMILIE OF VRIENDEN
Het eeuwige dilemma tijdens het kerstfeest: met je verre ooms en tantes gourmetten of met je vrienden losgaan in de
discotheek? Kiezen maar!

“Beide! In de
avond eten met
familie en vervolgens ga ik met
mijn vrienden
stappen.”

8,5%
Vrienden

91,5%
Familie

“Eigenlijk vier ik kerst het liefst met vrienden en familie. Dusss, wanneer worden
derde en vierde kerstdag officiële feestdagen?”

Als er één stelling was die voor controverse zorgde, dan was het wel deze. Kan dat nou zomaar, die kerstboom al opzetten
terwijl de Sint nog met z’n schimmel over het dak huppelt? De stelling luidt daarom:

“1 november = Merry
Christmas”

42,6%
Ja, doe ik

“Van mijn
ouders mag het helaas
niet eerder, maar voor
mij kan het versieren niet
vroeg genoeg beginnen.”

57,4%
Nee, kan echt niet

STELLING 5: IK ZET DE KERSTBOOM AL OP VOORDAT SINTERKLAAS HET LAND UIT IS
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VVV

VRAAG
VAN VANDAAG
Jaarlijks zijn er ontzettend veel feestdagen waar we van kunnen genieten. Wat ons betreft is
het elke dag feest, maar hoe zit dat bij de andere CW-studenten? Wij stelden daarom de
volgende vraag:

“Wat is je favoriete feestdag? En waarom?”
TEKST ANNE RUTTEN
BEELD MARLOU TE GROTENHUIS

Zoë Raaijmakers

Sydney Trapman

Masterstudent

Derdejaars
Mijn favoriete feestdag is nieuwjaarsdag! Die begint natuurlijk al heel leuk
door om 00:00 met het gezin het nieuwe
jaar te vieren. Vaak ga ik daarna met
vrienden van ‘thuisthuis’ uit in de lokale
kroeg, waar het natuurlijk ‘ons kent ons’
is, waardoor je alleen maar bekenden
tegenkomt. Vervolgens - na een paar uur
slaap - vieren we ‘s middags het nieuwe
jaar bij opa en oma met de hele familie,
wat ik ook altijd heel gezellig vind!

Lisa Narh
Eerstejaars
Heel stom, maar ik heb eigenlijk geen
favoriete feestdag... Soms is het zo
geforceerd, dan ‘moet’ kerst met de hele
familie, dan ‘moet’ iedereen het naar zijn
zin hebben en ‘moet’ het eten geweldig
zijn. Vaak valt het daardoor een beetje
tegen, snap je? Voor mij is het een feestdag als het lekker weer is, de zon schijnt
en je een spontane herinnering maakt
met je beste vrienden of familie.

Lastige vraag! Ik hecht niet zoveel
waarde aan de feestdagen. Ik vind het
bijvoorbeeld wel leuk om met familie
of vrienden af te spreken, maar of dit
dan precies op een kerstdag of op mijn
verjaardag is, maakt mij echt niet uit. Ik
zou dan denk ik gaan voor Koningsdag.
Heerlijk verkleed in oranje en met mooi
weer een festival meepakken, dat vind ik
ieder jaar wel leuk. Ik vind het trouwens
wel gek dat Bevrijdingsdag geen officiële
vrije dag is, want ik vind het wel belangrijk om stil te staan bij onze vrijheid en
om dit te vieren. Als dat ooit een vrije
dag en echte feestdag wordt, zou het ook
mijn favoriete feestdag zijn!

Laurelle Spaas
Masterstudent
Mijn favoriete feestdag is kerstmis. Ik
vind het heerlijk dat je ongegeneerd
heel de dag door veel mag eten. Met
17 Spazen aan een lange tafel betekent:
heerlijk eten, veel verschillende wijnen,
chaos, goede verhalen en veel gelach.
Mochten we niet thuis zijn tijdens kerst,
dan zingen we vals liedjes in de skilift,
ontdekken we zoveel mogelijk van de
pistes en genieten we van een
verwarmende glühwein of een verfrissend biertje in de zon.

Friso Berenpas
Derdejaars
Sinds 2014 valt Koningsdag samen met
mijn verjaardag. Dit is altijd erg leuk,
omdat er veel festivals en feesten zijn.
Afgelopen jaar was dit ook het eerste
feestje wat we weer een beetje konden
vieren. Met een mooi zonnetje, leuke
feestjes en heel Nederland in oranje is dit
een van de leukste dagen van het jaar!

Daan Holland
Tweedejaars
Eigenlijk vind ik elke dag in de zomervakantie het leukste. Een feestje in de
avond, gezellig met muziek om een
kampvuurtje is voor mij intens genieten.
Maar als ik echt één feestdag zou moeten
uitkiezen, zou het mijn verjaardag zijn,
omdat die middenin de zomer valt.

25

HOROSCOOP

HO HO HO-ROSCOOP
De feestdagen komen eraan! Na een veelbewogen jaar is het tijd om dit jaar feestelijk af te sluiten.
Volgens je sterrenbeeld is dit jouw favoriete deel van de kerst.
TEKST HILDE VAN SCHIJNDEL BEELD LIEKE SPEE

Steenbok
22 dec t/m 20 jan

Waterman
21 jan t/m 18 feb

Vissen
19 feb t/m 20 mrt

Het leukste gedeelte van kerst
is voor jou het zoeken naar de
juiste outfit. Je bent er al heel lang
van tevoren mee bezig. Wordt het
een chique outfit of gaan we gewoon voor de foute kersttrui?
Voor jou is het belangrijk dat
je het lekker vindt
zitten.

Het favoriete gedeelte voor
jou is niet het kerstdiner, maar
het kerstontbijt. In je kerstpyjama sluit je als laatste (oeps!)
aan bij het ontbijt.

Jij vindt de sfeer van kerst
het allerbelangrijkste. Jouw favoriete deel van kerst is wanneer
je samen met je familie de lampjes
in de kerstboom hangt. Het
warme kerstgevoel kan voor
jou niet meer stuk!

Ram
21 mrt t/m 20 apr

Stier
21 apr t/m 21 mei

Tweeling
22 mei t/m 21 jun

Voor jou is kerst niet heel erg
belangrijk. Jij kijkt uit naar de
jaarwisseling. Je bent tijdens kerst
al bezig met de outfit van die
avond, maar vergeet tijdens kerst
niet om ook aandacht te geven
aan je familie.

Het leukste gedeelte van kerst
vind je alle verlichtingen in de stad.
Overal waar je loopt, hangen de
lampjes in de bomen. Door de
vroege avonden ben jij extra graag
buiten. Na het eten nog een
wandeling door de stad, daar
maak je jou het allergelukkigst mee!

Voor jou begint de kerstpret al
echt vroeg. Het leukste gedeelte
van kerst vind jij het inkopen doen
voor de cadeaus voor vrienden
en familie. Je houdt ervan om
andere mensen blij te maken.

Kreeft
22 jun t/m 23 jul

Leeuw
24 jul t/m 23 aug

Maagd
24 aug t/m 23 sep

Jouw favoriete gedeelte van
kerst is het drinken van die lekkere
warme chocomelk. In deze hele
koude tijd warm jij jezelf het liefste
op met een warm kopje drinken.
Eén ding mag voor jou niet
ontbreken en dat is
de slagroom.

Het leukste deel van kerst
vind jij de cadeaus. Je bent supernieuwgierig, en dat is te merken.
Je kan niet wachten tot je erachter
komt wat er onder de kerstboom
ligt. Maar stiekem weet je het
al: je bent echt een
speurneus.

Het leukste gedeelte van kerst
vind jij het schrijven van je
wensenlijst. Die van jou wordt ieder
jaar langer en langer. Tip: zorg
ervoor dat de lijst niet té
lang wordt.

Weegschaal
24 sep t/m 23 okt

Schorpioen
24 okt t/m 22 nov

Boogschutter
23 nov t/m 22 dec

Het leukste van kerst vind jij
het eten. Welke gerechten er op
tafel komen tijdens het diner, daar
ben jij al het hele jaar mee bezig.
Met een weegschaal in huis, staat
er altijd iets lekkers op tafel.

Het einde van kerst, daar kijk
jij het meeste naar uit. Als alles
achter de rug is, dan kom jij pas
helemaal tot rust. Maar vergeet
deze kerstdagen niet om
te genieten.

Het leukste gedeelte van kerst
vind jij de sneeuw. Ook al komt het
niet vaak voor, je hoopt nog ieder
jaar op een witte kerst. Een eindje
ervoor hiervoor rijden is voor
jou niet te gek.
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TALENT

STUDENT(EN)TALENT
In deze editie van Student(en)talent staat Diederik Hoeve centraal, een tweedejaars bachelorstudent die drie jaar
geleden is begonnen met tatoeëren. Hij is er inmiddels mee gestopt, maar wil alsnog zijn ervaringen delen.
TEKST JORIS VAN DE KOEVERING
BEELD ANIKA MAANDONKS

Hoe ben je
begonnen met
tatoeëren?
Ik ben begonnen
met tatoeëren
nadat ik zelf mijn
eerste tattoo had
laten zetten. Ik zat
op de tatoeagestoel mee te kijken
hoe ik getatoeëerd
werd en vond
het supergaaf dat
het mogelijk was
om een permanente tekening in
iemands huid te
kunnen zetten. Ik
zat met bewondering te kijken naar
alle details die in
de tattoo werden
verwerkt en toen
dacht ik: dit wil
ik ook kunnen!
Vervolgens ben ik
op zoek gegaan
naar mogelijkheden om ergens
te kunnen leren
tatoeëren en heeft
een kennis mij de
basis laten zien.
Daarna heb ik om
thuis verder te
kunnen oefenen zelf
een tattoomachine aangeschaft en zo is
het balletje eigenlijk gaan rollen.

”Dit wil ik ook kunnen!”
Heb je veel tatoeages gezet?
Ik heb heel veel tatoeages gezet, waarvan
de meeste niet op mensen. Natuurlijk
kan je met tatoeëren niet direct beginnen
met oefenen op ‘echte’ huid, dus ben
je in je oefenperiode eigenlijk op alles
aan het tatoeëren, zolang het maar geen
mens is. Van sinaasappels tot bananen
en nephuid, ik heb alles wel gehad. Toen

ik dacht klaar te zijn voor het tatoeëren
op echte huid, heb ik zelfs eerst tattoos
bij mezelf gezet omdat ik in het begin
geen mensen kende die open stonden
voor een oefentatoeage. Zo heb ik
mezelf op mijn benen, enkels en handen
getatoeëerd. De meeste zijn gelukkig
heel goed gelukt, maar heb er helaas wel
een paar slippertjes van in het begin bij
zitten op mijn bovenbeen. Maar volgens
mij heeft iedereen die tatoeëert het wel
eens bij zichzelf geprobeerd en daarvan
zijn lang niet alle tekeningen even mooi
geworden. Dat hoort ook bij het proces.

“Van sinaasappels tot bananen
en nephuid, ik heb alles wel
gehad.”
Zou je het proces van tatoeëren kunnen
beschrijven?
Eerst kijk je met de klant naar wat
diegene wilt. Als de klant zelf geen
ontwerp aanlevert maar aan de artist
vraagt dit te doen, ga je samen met de
klant zitten tot die tevreden is over het
resultaat. Dit gebeurt meestal al voor de
daadwerkelijke dag dat de tattoo gezet
gaat worden. Als de tattoo zelf gezet gaat
worden, scheer je al het haar weg in de
omgeving waar de tattoo
moet komen en plak je de
outlines op de huid van de
klant. Er kunnen ook gewoon
tattoos gezet worden uit de
vrije hand zonder een voorbeeldtekening op te plakken.
Voor er echt getatoeëerd kan
gaan worden, dient alles nog
gedesinfecteerd te worden.
De gehele omgeving, de
naalden, inkt en alle materialen die worden gebruikt
moeten natuurlijk steriel
zijn om eventuele infecties
te voorkomen. Tijdens het
tatoeëren zelf blijf je goed
communiceren met de klant
om te zien of alles naar wens
is en deze het nog volhoudt.
Indien nodig neem je even

pauze, dit doe je voor zowel jezelf als
voor de klant. Meerdere uren achter
elkaar in dezelfde houding tatoeëren is
ook geen pretje. Na afloop bespreek je of
alles naar wens is en maak je nog even
tuele aanpassingen.
Waarom ben je gestopt met tatoeëren?
Ik merkte dat het best veel tijd in nam
om het tatoeëren goed onder de knie
te krijgen. Constant blijven oefenen en
verschillende dingen proberen. Op een
gegeven moment merkte ik dat dat lastig
te combineren viel met het studentenleven, de studie zelf en de rest van mijn
sociale leven. Ook zag ik niet echt een
toekomstperspectief binnen de tattoowereld. Daarom heb ik ervoor gekozen
me lekker te gaan focussen op het behalen van mijn studie en het tatoeëren links
te laten liggen. Dat ik op dit moment niet
meer tatoeëer, betekent niet dat ik het
nooit meer wil gaan doen, maar het staat
niet op mijn planning om door te gaan
en er mijn beroep van te maken!

“Tijdens het tatoeëren zelf blijf
je goed communiceren met de
klant om te zien of alles naar
wens is en deze het nog volhoudt.”
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(C)WAY UP

THE
(C) WAY UP
Wanneer je studeert is alles makkelijk. Je volgt je colleges en werkgroepen en gaat
wat drinken met je studievrienden. Er komt echter een einde aan deze tijd. Wat dan?
In de (C)Way Up vertelt een oud-CW’er wat voor werk hij is gaan doen na de studie.
TEKST ANNE RUTTEN
BEELD LISA CRAMER

Hoewel Max Nijhof ondertussen al zo’n
drie jaar afgestudeerd is, is hij zeker geen
onbekende onder de meeste CW-studenten. De oud-student is nog geregeld te
vinden bij activiteiten van onze studievereniging Mycelium, zoals de eindactiviteit
en het ledenweekend. Ook is hij berucht
als regelmatig terugkerend lid van het
presidium tijdens cantussen.

NAAM
Max Nijhof
FUNCTIE
Bedrijfsadviseur bij Rabobank
Nijmegen
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AFGESTUDEERD IN
2019

“Heb het vooral naar je zin en ga niet je uiterste best
doen om nominaal te lopen”
Toen Max een keuze moest maken voor
een opleiding, heeft hij Google geraadpleegd. Hij wist dat hij graag de reclame
en marketing kant op wilde gaan. Uiteindelijk bleek Communicatiewetenschap
het dichtst bij deze wensen te komen.
Ook bij de keuze voor een master kwam
de interesse voor marketing naar boven.
Max heeft namelijk de master Commerciële Communicatie gekozen. “Op basis
van wat ik toen wilde, sloot deze het
beste aan.”

instapfunctie van ABN AMRO met het
idee dat vanuit hier verder gekeken kon
worden. “Nou ja, toen kwam ik erachter
dat dit is wel heel interessant is. Dan ga
je een beetje doorleren. Een paar functies
en een paar opleidingen later dacht ik
toch; ik blijf binnen het bankwezen.”

Functie
Momenteel is Max bedrijfsadviseur. Wanneer bedrijven geld nodig hebben, gaat
hij kijken naar de cijfers van dat bedrijf.
Aan de hand hiervan gaat Max deze bedrijven adviseren welke optie ze het best
Activiteiten
Tijdens zijn studie heeft Max een behoor- kunnen kiezen en welke mogelijkheden
lijk rijtje aan extracurriculaire activiteiten zij hebben. De kritische blik die hij heeft
geleerd tijdens de opleiding Communiop zijn naam gezet. Hij is onder andere
catiewetenschap, neemt hierin mee. Hoelid geweest van het bestuur van Mycelium, de raad van advies en verschillende wel hij het werk heel leuk vindt, is Max
andere commissies binnen Mycelium. De aan het kijken naar veranderingen in de
verwachting was dat dit een handig rijtje toekomst. “Het is wel continu in beweging. Dit maakt het werk ook wel leuk.”
was voor op het CV. “Uiteindelijk wordt
het zo’n rijtje onderin wat niemand ooit
leest.” Al geeft Max aan dat deze dingen Advies
Tot slot heeft Max een advies dat hij mee
zeker leuk zijn om te doen. Ook leer je
wilt geven aan de huidige studenten:
er veel van. “Achteraf kan ik wel zeggen
dat ik hier meer aan heb gehad dan mijn “Heb het vooral naar je zin en ga niet je
uiterste best doen om nominaal te lopen.
studie.”
Daar was ik zelf erg veel mee bezig, maar
dit bleek achteraf helemaal niet nodig.
ABN AMRO
Doe je opleiding dus op je gemakt en
Tegenwoordig bevindt Max zich in een
kijk wat je interessant vindt om ernaast
heel ander werkveld dan waarop hij
te doen. Ook moet je overal ja tegen
vooraf geanticipeerd had. Tijdens de
zeggen.”
studie heeft hij stage gelopen bij een
marketingbedrijf. Ook nadat de studie
was afgerond, heeft hij even gesolliciteerd naar functies die aansluiten op dit
plaatje. Per toeval belandde Max bij een

STORING

ST RING
Drie zoenen, een knuffel, een kus op de wang of gewoon
een hand: mensen begroeten vind ik altijd ingewikkeld. De
mogelijkheden om iemand gedag te zeggen zijn eindeloos en
je hebt geluk als jullie beide voor dezelfde optie kiezen. Want
iemand een hand willen geven die jou met open armen tegemoet loopt, zorgt voor ongemakkelijke situaties.

TEKST MARLIS TE HENNEPE
BEELD ZARA JEGERINGS
In de meeste gevallen weet ik wel hoe ik mensen moet begroeten. Ontmoet ik iemand voor
het eerst, geef ik diegene een hand. Mijn vrienden en familie geef ik een knuffel en mijn ouders
een kus op de wang. Maar bij het begroeten van
iemand waar mijn relatie wat onduidelijker mee
is, ga ik twijfelen. Met de komst van corona en
het afstand moeten houden is de keuzestress
alleen maar erger geworden.
De verwachting die je van de ander hebt speelt
een grote rol bij de begroeting die je kiest. Ik
merk dat ik deze verwachting vaak voor iemand
invul: hij zal wel vergeten zijn dat we elkaar al
eens ontmoet hebben en dus stel ik mezelf dan
nog een keertje voor. Of ze zal het wel niet fijn
vinden om mij drie zoenen te geven, want ik heb
daar immers zelf ook niet altijd zin in.

Om twijfel te ontwijken roep ik daarom meestal maar zwaaiend “Hoi allemaal!” wanneer ik
binnenkom bij bijvoorbeeld een huisfeestje. Als
er een ver familielid aanschuift bij het kerstdiner,
steek ik bij de begroeting mijn hand recht vooruit om enige verwarring direct te voorkomen.
Maar waarom ik deze ongemakkelijke situaties
zo angstvallig probeer te vermijden, weet ik niet.
Het kan tenslotte ook best grappig zijn om per
ongeluk iemand zijn uitgestoken elleboog met
een boks te beantwoorden.
Een ongemakkelijke begroeting arrangeren om
het ijs te breken zie ik mijzelf niet zo gauw doen.
Dus mocht je op een borrel of andere activiteit
van Mycelium een meisje zwaaiend en hallo roepend binnen zien komen, dan is de kans groot
dat ik dat ben.
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OLC


FRISO BERENPAS

Een nieuw collegejaar betekent een nieuwe opleidingscommissie! Namens
alle studenten van Communicatiewetenschap zal de OLC zich het komende
jaar inzetten om de opleiding waar mogelijk te verbeteren. Anne Geurts,
Sophie Teunissen en Friso Berenpas zullen dit doen namens de bachelorstudenten en Laurelle Spaas, Diede van Dijk en Aimée Klabér namens de
masterstudenten.

LAURELLE SPAAS

ANNE GEURTS

SOPHIE THEUNISSEN

DIEDE VAN DIJK

AIMEE KLABER
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TEKST FRISO BERENPAS
BEELD ZARA JEGERINGS

Wat is de OLC?
De opleidingscommissie is dé manier voor studenten om hun stem
te laten gelden over de opleiding.
Zo houdt de OLC zich bezig met het
verbeteren van het onderwijs waar
nodig en bespreken we klachten,
vragen en onderwerpen die spelen
bij de studenten. Denk bijvoorbeeld
aan te weinig hulp bij een cursus,
een probleem met de switch tussen online hoorcolleges en fysieke
bijeenkomsten of werkgroepen die
niet soepel verlopen. Elke Freem zal
de OLC jullie laten weten wat ze de
afgelopen tijd hebben gedaan.
Geef ons jullie input!
Omdat zes paar ogen niet genoeg
zijn om alle werkgroepen, colleges
en tentamens in de gaten te houden,
is het van het uiterste belang dat we
jullie input ontvangen! Doe dit onder
andere door de cursusevaluaties
die aan het eind van de periode in
je mailbox verschijnen goed in te
vullen. Met deze informatie kunnen
wij aan de gang om zoveel mogelijk
problemen op te lossen.

Ook zullen er panelgesprekken gehouden worden. Hierbij gaan we in
gesprek met elke jaarlaag om te kijken hoe jullie de opleiding ervaren.
Zeker in deze gekke tijd met voor de
helft online les en het andere deel
op de campus is het belangrijk om te
weten hoe dit gaat.
Als er tijdens een cursus (of naderhand) een probleem optreedt, kun
je altijd contact ons opnemen. Met
vragen, opmerkingen, klachten of
verbeterpunten kunnen jullie mailen
naar olc.cw@student.ru.nl of ons
een persoonlijk berichtje sturen!
Jullie kunnen ons daarnaast benaderen via onze socials en het is handig
om deze vooral ook even te volgen.
Opleidingscommissie CW
@olc_cw
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TEKST LOTT FRANSEN
BEELD LIEKE SPEE
Er is altijd wel een reden voor een feestje. Zelfs als je tentamen
slecht ging, kun je nog vieren dat ie er tenminste op zit. Persoonlijk vind ik de onverwachte feestjes altijd het leukst. Ik ben
zelf jarig op oudjaarsdag, wat zorgt voor een hoop verwachtingen. Ik moet en zal niet alleen een leuke jaarwisseling hebben, mijn verjaardag moet ook nog eens spetterend zijn. Die
verwachtingen zorgen er eigenlijk altijd voor dat het tegenvalt.
Afgelopen oudejaarsavond vierde ik met twee vriendinnen in
mijn studentenkamer vanwege de lockdown. Dat was stiekem
de leukste verjaardag in jaren!
De avonden waarbij je een ‘paar speciaalbiertjes’ zou drinken
en eindigt in de Corona, de Koningsdag die je last minute met
een random groepje besluit te vieren, de avonden dat je samen
met vrienden dineert en vervolgens met je nieuwe witte sneakers in de kroeg staat: dát zijn de gezelligste feestjes!
De enige uitzondering op de regel ontdekte ik pas dit jaar.

Na een stille periode van ruim één jaar mochten op 5 juni de
kroegen weer open. De verwachtingen waren inmiddels hooggespannen en ja hoor: de twee weken durende summer of love
was nóg leuker dan geanticipeerd. Jezelf door een menigte van
zwetende mensen drukken, bier over je heen krijgen en ellenlange rijen bij de wc: het maakte allemaal niet uit. We waren
weer uit. We mochten weer los.
Die euforie is er nu, een half jaar later, weer. Je voelt het
hangen op de dansvloer en bij iedere Myceliumactiviteit. Ik
hoop dat die nog heel lang blijft hangen. De afgelopen periode
heeft ons immers geleerd dat we de (on)verwachte feestjes niet
voor lief moeten nemen. Ik blijf op ieder feestje in ieder geval
twintig keer zo hard genieten. Zo compenseren we nog een
beetje voor de coronatijd met weinig feestjes. Mochten jullie
mij de komende periode zoeken, ik ben ergens slingers aan het
ophangen!
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