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Inleiding
:ĞĞĞƌƐƚĞŐŽĞĚĞŬĞƵǌĞŚĞďũĞĂůŐĞŵĂĂŬƚƚŽĞŶũĞďĞƐůŽŽƚŽŵŝŶĞůŌƚĞ
gaan studeren. Maak nu de tweede goede keuze en wordt lid van NOVA.
EĂƚƵƵƌůŝũŬŵŽĞƚũĞŚĂƌĚĂĂŶƐĐŚŽŽůǁĞƌŬĞŶ͘>ĞƐƐĞŶĞŶƉƌĂĐƟĐĂ
volgen en veel (meet)rapporten schrijven. Het kan dan soms best
vermoeiend zijn om goed gefocust te blijven. Als het even niet meer lukt
staan wij voor je klaar. Studentenvereniging NOVA is er voor jou! Wij
zorgen voor het stukje ontspanning tussen de lessen door. Lekker even
ŽǀĞƌǁĂƚĂŶĚĞƌƐŚĞďďĞŶĚĂŶůĂƐƟŐĞĨŽƌŵƵůĞƐŽĨĞĞŶƉƌŽũĞĐƚǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐ͘
/ĞĚĞƌĞŽĐŚƚĞŶĚŬƵŶũĞďŝũŽŶƐĞĞŶďĂŬŬŝĞŬŽĸĞŬŽŵĞŶĚƌŝŶŬĞŶ
samen met je medestudenten. Verder zijn we iedere
donderdagmiddag en avond open en kun je een biertje/frisje komen
ĚŽĞŶĞŶĞǀĞŶƚƵĞĞůŵĞĞͲĞƚĞŶǀŽŽƌŵĂĂƌΦϮ͕ϱϬ͘/ĞĚĞƌĞĚŝŶƐĚĂŐďŝĞĚĞŶ
ĚĞƐƚƵĚŝĞǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶĞĞŶůƵŶĐŚĂĂŶŝŶĚĞ^ŽŽ^ǀŽŽƌΦϮǁĂĂƌũŝũĞŶĂůũĞ
medestudenten naar toe kunnen gaan.
EĂƚƵƵƌůŝũŬďŝĞĚƚƐƚƵĚĞŶƚĞŶǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐEKsũŽƵŶŽŐǀĞĞůŵĞĞƌ͕ǌŽĂůƐ
ŐƌŽƚĞĨĞĞƐƚĞŶ͕ǁŝŶƚĞƌƐƉŽƌƚ͕ƵŝƚƐƚĂƉũĞƐ͕ĐĂďĂƌĞƚĞŶŚĞƚĂůůĞƌďĞůĂŶŐƌŝũŬƐƚĞ͗
heel veel gezelligheid. Een aantal dingen staan kort beschreven in dit
ďŽĞŬũĞ͕ŵĂĂƌĂůƐǁĞŚĞƚƐĂŵĞŶǀĂƩĞŶ͗ƐƚƵĚĞŶƚĞŶǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐEKsŵĂĂŬƚ
ǀĂŶũŽƵǁƐƚƵĚĞŶƚĞŶƟũĚĚĞŵŽŽŝƐƚĞƟũĚǀĂŶũĞůĞǀĞŶ͘
Geniet ervan zolang je kan!
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Wat is Studentenvereniging NOVA
Wat is NOVA?
NOVA is in 1988 opgericht en we
ǌŝũŶŝŶϯϬũĂĂƌŐĞŐƌŽĞŝĚŶĂĂƌďŝũŶĂ
ϳϬϬůĞĚĞŶ͘
^ƚƵĚĞŶƚĞŶǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐEKsŚĞĞŌ
geen ontgroeningen of andere
ǀĞƌƉůŝĐŚƟŶŐĞŶ͘:ĞŚŽĞŌŶŝĞƚŝŶĞĞŶ
ĚŝƐƉƵƵƚƚĞǌŝƩĞŶŽŵďŝũŽŶƐĞĞŶ
biertje te komen drinken. Wij zijn
ĞƌǀŽŽƌĚĞƐƚƵĚĞŶƚĞŶ͕ŶŝĞƚƚĞŐĞŶ
de studenten. NOVA is eigenlijk
gewoon voor de gezelligheid
binnen de school. De meeste
ůĞĚĞŶǀĂŶEKsǌŝƩĞŶŽƉĚĞ,,^
ĞůŌ͕ĞŶĚĂĂƌŽŵŚĞďďĞŶǁĞŽŽŬ
een sterke band met de school.
ŽŚĞĞŌĚĞƐĐŚŽŽůďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚĂů
twee maal de bouw van de SooS
betaald. Ook leraren zijn
ƌĞŐĞůŵĂƟŐŝŶĚĞ^ŽŽ^ƚĞǀŝŶĚĞŶ͘
Doelstelling
Je zou kunnen zeggen dat de
ĚŽĞůƐƚĞůůŝŶŐǀĂŶEKsŝƐ͗ŚĞƚ
ƐƟŵƵůĞƌĞŶĞŶŝŶƐƚĂŶĚŚŽƵĚĞŶǀĂŶ
de onderlinge contacten tussen
studenten van verschillende
ŽƉůĞŝĚŝŶŐĞŶďŝŶŶĞŶĚĞ,,^ĞůŌ͕
onder meer door het organiseren
ǀĂŶĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶǀŽŽƌĚĞůĞĚĞŶ͘
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ŽĂůƐĞĞƌĚĞƌŐĞǌĞŐĚŚĞĞŌĚĞ
ǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐŐĞĞŶǀĞƌƉůŝĐŚƟŶŐĞŶ͕
maar is er voornamelijk voor de
ŐĞǌĞůůŝŐŚĞŝĚ͘EŝĞƚƐŵŽĞƚ͕ĂůůĞƐŵĂŐ͕
zolang de rest er maar geen last
ǀĂŶŚĞĞŌ͘
NOVA lid
Aangezien niet leden ook
welkom zijn vraag je je misschien
af waarom je dan lid zou worden.
,ĞƚĂůůĞƌďĞůĂŶŐƌŝũŬƐƚĞ͕ũĞǁŽƌĚƚ
als eerst op de hoogte gebracht
van alles wat er in en om NOVA
gebeurt! NOVA lid zijn is ook
ǀŽŽƌĚĞůŝŐ͕ŽŶĚĞƌĂŶĚĞƌĞǀŽŽƌŚĞƚ
doen van een drankje. Leden
ŬƌŝũŐĞŶŬŽƌƟŶŐŽƉĚĞĚƌĂŶŬƉƌŝũƐ͕
ŵĂĂƌŽŽŬďŝũĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶĂůƐ
wintersport kan je als lid
goedkoper mee. Verder is er nog
ƌŝĐŚƟŶŐŚĞƚĞŝŶĚĞǀĂŶŚĞƚũĂĂƌ͕ŚĞƚ
EKsǁĞĞŬĞŶĚ͕ŚŝĞƌďŝũŵŽŐĞŶ
alleen leden mee.
KƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶǀĂŶĚĞ^ŽŽ^͗
DĂ͗
ŝ͗
tŽ͗
Ž͗
sƌ͗
Ă͗
Zo

ϭϬ͗ϬϬʹϭϲ͗ϬϬ
ϭϬ͗ϬϬʹϭϵ͗ϯϬ
ϭϬ͗ϬϬʹϮϮ͗ϯϬ
ϭϬ͗ϬϬʹϬϮ͗ϬϬ
ϭϬ͗ϬϬʹϭϴ͗ϬϬ
ŐĞƐůŽƚĞŶ
gesloten

tĞŬĞůŝũŬƐĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ
^s>ƵŶĐŚ
,ĞƚŚĞůĞũĂĂƌĚŽŽƌ͕ĞůŬĞůĞƐǁĞĞŬ͕ŝƐĞƌĞůŬĞĚŝŶƐĚĂŐŵŝĚĚĂŐƚƵƐƐĞŶϭϮ͗ϬϬƵ
ĞŶϭϰ͗ϬϬƵĞĞŶůƵŶĐŚ͘ĞǌĞůƵŶĐŚǁŽƌĚƚŐĞŽƌŐĂŶŝƐĞĞƌĚĚŽŽƌĠĠŶǀĂŶĚĞ
ƐƚƵĚŝĞǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶǀĂŶĚĞ,ĂĂŐƐĞ,ŽŐĞƐĐŚŽŽůĞůŌĞŶŚŝĞƌŬƵŶũĞ
ŽŶďĞƉĞƌŬƚĞƚĞŶǀŽŽƌŵĂĂƌΦϮƉĞƌƉĞƌƐŽŽŶ͘
<ŽĸĞ
ůŬĞĚĂŐ͕ǀĂŶĂĨŵĂĂŶĚĂŐƚŽƚĞŶŵĞƚǀƌŝũĚĂŐŝƐĞƌƚƵƐƐĞŶϭϬ͗ϬϬƵĞŶ
ϭϭ͗ϬϬƵŬŽĸĞ͕ƚŚĞĞĞŶůŝŵŽŶĂĚĞŝŶĚĞ^ŽŽ^͘<ŽŵƌƵƐƟŐǁĂŬŬĞƌǁŽƌĚĞŶ
ďŝũEKs͕ŚĞƚŬŽƐƚŚĞůĞŵĂĂůŶŝŬƐ͊
Open keuken
ůŬĞǁŽĞŶƐĚĂŐĞŶĚŽŶĚĞƌĚĂŐŬĂŶũĞŵĞĞͲĞƚĞŶŝŶĚĞ^ŽŽ^͘,ĞƚŝƐĂůƟũĚ
ǁĞĞƌĞĞŶǀĞƌƌĂƐƐŝŶŐǁĂƚĚĞŬŽŬƐŽƉƚĂĨĞůǌĞƩĞŶ͘sŽŽƌŵĂĂƌΦϮ͕ϱϬŬĂŶ
ũĞŵĞĞͲĞƚĞŶ͘ůƐũĞǁŝůƚŵĞĞͲĞƚĞŶŬĂŶũĞũĞŽƉŐĞǀĞŶ͕ŝŶĚĞ^ŽŽ^͕ǀŽŽƌ
ϭϳ͗ϬϬƵǀĂŶĚŝĞĚĂŐ͘ƌŚĂŶŐƚĂůƟũĚĞĞŶ
ĞĞƚůŝũƐƚŽƉŚĞƚƉƌŝŬďŽƌĚ͕ŽĨďĞůͬĂƉƉīŶĂĂƌ
ĚĞ^ŽŽ^ŵĞƚ͗ϬϭϱͲϮϲϬϲϮϮϳ͘ůƐũĞǁŝůƚ
koken ben je ook van harte welkom.
Donderdag SooSen
Donderdag is de studentenavond in
Nederland. Ook NOVA doet hier aan mee.
De ene week is er een “gewone” SooS en de andere week zal er muziek
ŐĞĚƌĂĂŝĚǁŽƌĚĞŶŝŶŚĞƚƚŚĞŵĂ͘Ğ^ŽŽ^ŝƐƚŽƚŝŶĚĞǀƌŽĞŐĞƵƵƌƚũĞƐŽƉĞŶ͕
ĚƵƐĂůƐũĞǁŝůƚŬƵŶũĞŇŝŶŬĚŽŽƌŚĂůĞŶ͕ǁĂŶƚŚŽĞŬƵŶũĞũĞǁĞĞŬĞŶĚŶŽƵ
beter beginnen dan met een kater?
Ledenpassen
ĞŶũŝũůŝĚǀĂŶEKs͕ĚĂŶŬƌŝũŐũĞĞĞŶůĞĚĞŶƉĂƐ͘KƉũĞůĞĚĞŶƉĂƐŬƵŶũĞ
ŐĞůĚǌĞƩĞŶĞŶǌŽũĞĚƌĂŶŬũĞƐĞŶƐŶĂĐŬƐĂĂŶĚĞďĂƌŝŶĚĞ^ŽŽ^ďĞƚĂůĞŶ͘
DĞƚũĞůĞĚĞŶƉĂƐŬƌŝũŐũĞŽŽŬŶŽŐĞĞŶƐŬŽƌƟŶŐ͕ũĞďĞƚĂĂůƚǀŽŽƌĞĞŶďŝĞƌƚũĞ
ŵĂĂƌΦϭŝŶƉůĂĂƚƐǀĂŶΦϭ͕ϮϬ͘ĂƚƐĐŚĞĞůƚĂůƐŶĞůĞĞŶŚŽŽƉŐĞůĚ͘
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ĞŶĂĂŶƚĂůǀĂŶEKs͛ƐĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ
Kwartaal feesten
Eens per kwartaal organiseert NOVA
een groot feest. Deze feesten zijn
meestal op vrijdag en beginnen pas ’s
ĂǀŽŶĚƐ͘Ğ^ŽŽ^ǁŽƌĚƚŇŝŶŬǀĞƌďŽƵǁĚ
en we regelen een goeie DJ die je de
hele avond/nacht zal bezighouden.
Oktoberfest
KŽŬĚĞǌĞ^ŽŽ^ŬĞĞƌƚŝĞĚĞƌũĂĂƌƚĞƌƵŐ͕
want wij studenten willen graag
meegenieten met het feest van
onze Oosterburen. De SooS wordt
ŽŵŐĞƚŽǀĞƌĚƚŽƚĞĞŶŚĞƌĨƐƚĂĐŚƟŐ
thema en de pullen zijn ook niet weg
te denken. Deze avond hebben we
ĞĞŶŵŽŽŝĞŬŽƌƟŶŐŽƉĚĞďŝĞƌƉƵůůĞŶ͕
zodat je als echte duitser kunt drinken
uit een pul.
Kerstdiner
Het enige feest van het jaar waarin je
verwacht wordt net gekleed te komen.
Ieder jaar zijn er voor dit culinaire
hoogstandje een aantal danslessen
waarbij je naast het standaard lompe
stampwerk nu eindelijk eens kunt
ĚĂŶƐĞŶŵĞƚũĞƉĂƌƚŶĞƌ͕ĞŶŚĞƚŽŽŬŶŽŐ
eens ergens op lijkt. De SooS wordt
ĐŚŝƋƵĞĂĂŶŐĞŬůĞĞĚĞŶŶĂŚĞƚϲŐĂŶŐĞŶ
diner van afgelopen jaar zijn we benieuwd wat de nieuwe commissie dit
jaar gaat doen.
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ĞĐŝďĞů^ŽŽ^
Verschillende DJ’s draaien van dirty house tot
ŚĂƌĚĐŽƌĞ͕ĞŶĂůůĞƐĚĂĂƌƚƵƐƐĞŶŝŶ͘ƌǁŽƌĚĞŶ
belachelijk veel subwoofers in de SooS gezet en
de volgende ochtend heb je gegarandeerd
ƐƉŝĞƌƉŝũŶ͘<ĂŶŚĞƚǀŽŽƌũŽƵŶŝĞƚŚĂƌĚŐĞŶŽĞŐ͍
Dan mag je dit feest zeker niet missen!
EKsũĂĂƌŶĂĐŚ
sŽŽƌŝĞĚĞƌĞĞŶĞŶĂůůĞƐŝƐĞƌŝĞĚĞƌũĂĂƌĞĞŶǀĞƌũĂĂƌĚĂŐ͘EKsŝƐŽƉϮϰ
ĨĞďƌƵĂƌŝϭϵϴϴŐĞďŽƌĞŶ͕ĞŶĚĂƚŵŽĞƚŶĂƚƵƵƌůŝũŬŝĞĚĞƌũĂĂƌŐƌŽŽƚƐŐĞǀŝĞƌĚ
ǁŽƌĚĞŶ͘/ĞĚĞƌũĂĂƌĞĞŶĂŶĚĞƌĨĞĞƐƚũĞŵĂĂƌĚĞĂǀŽŶĚĞŝŶĚŝŐƚĂůƟũĚŵĞƚ
een grote taart… Iedereen krijgt een stukje en dan kan het gevecht
beginnen… Trek je ouwe kleren aan en mis dit feest niet!
LAN SooS
sŽŽƌĚĞĚŝĞͲŚĂƌĚŐĂŵĞƌƐŽƌŐĂŶŝƐĞĞƌƚ
EKsĂĨĞŶƚŽĞĞĞŶ>EƉĂƌƚǇ͘ĞŶũŝũ
degene die iedere dag meteen achter
ũĞWĚƵŝŬƚ͕ŽĨǁŝůũĞŐĞǁŽŽŶĞĞŶŬĞĞƌ
voor de lol digitaal je medestudenten
ĂŅŶĂůůĞŶ͕ĚĂŶŝƐĚŝƚĚĞĂǀŽŶĚǀŽŽƌũŽƵ͘
Je moet wel je eigen computer mee
ŶĞŵĞŶ͕ŵĂĂƌĚŝĞŬĂŶũĞĂůǀŽŽƌũĞůĞƐƐĞŶŝŶĚĞ^ŽŽ^ǌĞƩĞŶ͕ŽŵŶĂũĞ
lessen tot in de vroege uurtjes door te gaan.
Klaar?
:ĞĚĞŶŬƚŵŝƐƐĐŚŝĞŶ͗ŝƐĚĂƚŶŽƵĂůůĞƐ͍EĞĞ͕ďŝũůĂŶŐĞŶĂŶŝĞƚ͘EKs
ŽƌŐĂŶŝƐĞĞƌƚŶŽŐƚĂůǀĂŶĂŶĚĞƌĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ͘tĂĂƌŽŶĚĞƌ͗ŬĂƌĂŽŬĞ^ŽŽ^͕
ƉŽŬĞƌ^ŽŽ^͕ůĂĚŝĞƐĚĂǇ͕ƉƌğƐdŽĞƚƐ^ŽŽ^ĞŶ͕ŶŝĞƵǁũĂĂƌƐ^ŽŽ^͕ĞŶǌ͕ĞŶǌ͘KŽŬ
ĚŽĞŶǁĞǀĞĞůƐƉŽƌƚĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ͕ǁĂĂƌŽŶĚĞƌĞůŬũĂĂƌĚĞĂƚĂǀŝĞƌĞŶƌĂĐĞ͘
sŝŶĚũĞĚŝƚƚĞǁĞŝŶŝŐ͕ĚĂŶŬĂŶũĞĂůƟũĚŶŽŐǌĞůĨŝĞƚƐŽƌŐĂŶŝƐĞƌĞŶ͘
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Openingsmaand Code Geel
Code Geel is de openingsmaand van NOVA. Waarom heet
dit Code Geel vraag je jezelf misschien af. Code Geel slaat
ŽƉĚĞŬůĞƵƌǀĂŶEKs͗'>͊͊ůŬũĂĂƌŽƉŶŝĞƵǁďĞŐŝŶƚ
EKsŬŶĂůůĞŶĚŝŶƐĞƉƚĞŵďĞƌ͕ŵĞƚǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞĨĞĞƐƚĞŶ
ĞŶĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶŝŶĚĞ^ŽŽ^͘ĞǌĞŽŶĚĞƌĚĞůĞŶǌŝũŶďĞĚŽĞůĚ
om andere leden en NOVA zelf te leren kennen.

ĂƌŶĂǀĂůEKsĨĞƐƟǀĂů
We gaan het kennismakingsweekend en de OWEE nog eens
ŐŽĞĚŽǀĞƌĚŽĞŶ͘ĞůĞƵŬƐƚĞƐƉĞůůĞŶ͕ĞĞŶŵŽŽŝĨĞĞƐƚĞŶŚĞĞů
ǀĞĞůŐĞǌĞůůŝŐŚĞŝĚ͘<ŽŵĚĞǌĞĞĞƌƐƚĞĚŽŶĚĞƌĚĂŐŶĂĂƌĚĞ^ŽŽ^
en kijk hoe gezellig een donderdagavond kan zijn. Het begin
ǀĂŶĞĞŶŚĞĞůŵŽŽŝĞƐƚƵĚĞŶƚĞŶƟũĚďŝũEKs͘

Viva Las NOVA
De SooS wordt omgetoverd tot een klein Las Vegas. Een kaartje leggen of een
ďĂůůĞƚũĞĂĂŶĚĞƌŽƵůĞƩĞƚĂĨĞůƌŽůůĞŶ͍ĞŶďŝĞƌƚũĞĂĂŶĚĞďĂƌĚƌŝŶŬĞŶ͍KĨŵĞƚũĞ
ǀŽĞƚũĞƐǀĂŶĚĞǀůŽĞƌŽƉĚĞďĂŶƐǀůŽĞƌ͘EĞƚĂůƐŝŶ>ĂƐsĞŐĂƐŬĂŶŚĞƚƟũĚĞŶƐĚĞǀŝǀĂ
>ĂƐEKs^ŽŽ^ŽŽŬ͊KŽŬǁŽƌĚĞŶĞƌǀĂŶĂĨϭϲ͗ϬϬƵ͛ƐŵŝĚĚĂŐƐŐƌĂƟƐ
ŚĂŵďƵƌŐĞƌƐƵŝƚŐĞĚĞĞůĚ͘ŶǀĂŶĂĨϭϴ͗ϬϬƵŝƐĞƌŽŽŬƉĂƚĂƚǀĞƌŬƌŝũŐďĂĂƌŝŶĚĞ^ŽŽ^͘
Dus kom onder het genot van een hapje en een drankje genieten van de bands.

^ƉĞĐŝĂĂůŝĞƌĞŶ^ŽŽ^
ůƟũĚĂůǌŝŶŐĞŚĂĚŝŶĞĞŶůĞŬŬĞƌƐƉĞĐŝĂĂůďŝĞƌƚũĞ͍Ğ^ŽŽ^ǁŽƌĚƚǀŽůůĞĚŝŐ
ŽŵŐĞďŽƵǁĚƚŽƚĞĞŶŚĞƵƐĞƉƵďĞŶĞƌƐƚĂĂŶŚĞĞůǀĞĞůǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞƐŽŽƌƚĞŶďŝĞƌ͕
ƐƉĞĐŝĂĂůǀŽŽƌũŽƵ͕ŬŽƵĚ͊ĞŶůĞŬŬĞƌĂǀŽŶĚũĞďĂƌŚĂŶŐĞŶŵĞƚĂůũĞŵĞĚĞͲƐƚƵĚĞŶƚĞŶ͘
sĂŶĂĨϮϬ͗ϬϬŝƐĞƌŽŽŬĞĞŶƉƵďƋƵŝǌǁĂĂƌĞůŬĞƌŽŶĚĞůĞƵŬĞƉƌŝũǌĞŶƚĞǁŝŶŶĞŶǌŝũŶ͘

Ɖƌ̗Ɛ^ŽŽ^ŚƵƚ
Ɖƌ̗Ɛ^ŽŽ^ŚƵƚŝƐĚĠĂĨƐůƵŝƟŶŐǀĂŶŽĚĞ
Geel. Dit is een geniaal feest met veel
ĂƉƌğƐͲƐŬŝŵƵǌŝĞŬ͘ĞǌĞũĂĂƌůŝũŬƐĞƚƌĂĚŝƟĞ
om met dit feest Code Geel af te sluiten
ŚĞĞŌĂůŚĞĞůǁĂƚŐĞŶŝĂůĞǀĞƌŚĂůĞŶŽƉŐĞͲ
ůĞǀĞƌĚ͘dƌĞŬũĞŐĞŬƐƚĞĂƉƌğƐͲƐŬŝŽƵƞŝƚĂĂŶ
en zorg dat je dit feest niet mist.
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Met NOVA op wintersport
ƌƌƌ͙ŬŽƵĚĞƌŝůůŝŶŐĞŶůŽƉĞŶŽǀĞƌũĞƌƵŐƟũĚĞŶƐ
ĚĞǁŝŶƚĞƌŵĂĂŶĚĞŶ͙<ůƵŶĞŶĚŶĂĂƌƐĐŚŽŽůĞŶĚĞ
ƐŶĞĞƵǁŽƉũĞǀŽŽƌŚŽŽĨĚƐƟŵƵůĞƌĞŶŽŽŬŶŝĞƚĞĐŚƚ
om naar je lessen te gaan. In jouw hoofd zit
ŶĂƚƵƵƌůŝũŬŵĂĂƌĠĠŶŐĞĚĂĐŚƚĞ͕t/^WKϮϬϮϬ͘>ĞŬŬĞƌ
īǁĞŐǀĂŶŽŶƐŬŽƵĚĞŬŝŬŬĞƌůĂŶĚũĞĞŶďŽǀĞŶŽƉĞĞŶ
berg met een biertje in je hand genieten van de
heerlijke zon. Snoeihard de berg af skiën/boarden
ĞŶǀŽŽƌĂůŐĞĞŶĨƌĂŶƐĞŶǀŽŽƌůĂƚĞŶŐĂĂŶŝŶĚĞůŝŌ͘
ůŬũĂĂƌŽƌŐĂŶŝƐĞĞƌƚEKsĚĠǁŝŶƚĞƌƐƉŽƌƚǀĂŬĂŶƟĞĚŝĞũĞŶŝĞƚŵĂŐ
ŵŝƐƐĞŶ͕ŐĞŶĂĂŵĚt/^WK͘KŵĚĂƚǁĞŝĞĚĞƌũĂĂƌŵĞƚĞĞŶŐƌŽƚĞŐƌŽĞƉ
weggaan kunnen we de reis aan iedereen goedkoop aanbieden. Lid of
ŐĞĞŶůŝĚ͕ŝĞĚĞƌĞĞŶŵĂŐŵĞĞŵĞƚt/^WK͘>ĞĚĞŶŬƌŝũŐĞŶƵŝƚĞƌĂĂƌĚǁĞů
ŬŽƌƟŶŐ͘tĞǀĞƌƚƌĞŬŬĞŶŝĞĚĞƌũĂĂƌŽƉĞĞŶǀƌŝũĚĂŐŵŝĚĚĂŐŵĞƚĚĞďƵƐ
ǀĂŶƵŝƚĚĞ^ŽŽ^͕ŽŵŶĂϭϰƵƵƌĨĞĞƐƚĞŶĂĂŶƚĞŬŽŵĞŶŽƉ
ůŽĐĂƟĞ͘,ĞƚǁĞĞŬĞŶĚĚĂĂƌŶĂǀĞƌƚƌĞŬŬĞŶǁĞǁĞĞƌĞŶǁŽƌĚĞŶǁĞ
zondagmiddag poepiebruin en met een kater weer afgeleverd bij de
SooS.
Ğt/^WKŝƐǀŽŽƌŝĞĚĞƌĞĞŶ͕ŽĨũĞŶƵĚĞŶŬƚĚĂƚũĞĞǆƚƌĞĞŵŐĞǀŽƌĚĞƌĚ
ďĞŶƚŽĨĚĂƚũĞŶŽŐŶŽŽŝƚŽƉĞĞŶƐŶŽǁďŽĂƌĚŚĞďƚŐĞƐƚĂĂŶ͕ŝĞĚĞƌĞĞŶŬĂŶ
mee. Er gaan zelfs mensen mee die helemaal de berg niet opgaan. Die
komen alleen voor de gezelligheid mee. Overdag kun je je helemaal
uitleven op de berg en iedere avond
ŝƐĞƌĞĞŶĂƉƌğƐƐŬŝƉĂƌƚǇ͘
KŽŬĂĂŶŬŽŵĞŶĚĞt/^WKǁŽƌĚƚ
weer een geniaal feest!
Inschrijven kan in de SooS.
sŽŽƌŵĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞŬƵŶũĞ
ŶĂƚƵƵƌůŝũŬĂůƟũĚŽƉwww.wispo.org
kijken.
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sĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞĐŽŵŵŝƐƐŝĞƐ
Algemeen
sŽŽƌĂůůĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶĞŶĨĞĞƐƚĞŶŝŶĚŝƚďŽĞŬũĞǌŝũŶĞƌĐŽŵŵŝƐƐŝĞƐŶŽĚŝŐĚŝĞĚŝƚ
tot een succes maken. Voor een commissie kan je gevraagd worden of kan je
jezelf aanbieden. Op deze pagina staan een aantal commissies die nog niet
genoemd zijn.

<ĞƵŬĞŶĐŽŵ
Vind jij het leuk om te koken voor grote groepen?
Is het fornuis jouw domein? Dan is deze
commissie echt iets voor jou. De keukencom zorgt
ŝĞĚĞƌĞĚŽŶĚĞƌĚĂŐĂǀŽŶĚǀŽŽƌĞĞŶǁĂƌŵĞŵĂĂůƟũĚ
ǀŽŽƌĂůůĞůĞĚĞŶĚŝĞŵĞĞͲĞƚĞŶ͘

tWĐŽŵ
sŝĞƌŬĞĞƌƉĞƌũĂĂƌǀĞƌƐĐŚŝũŶƚŚĞƚůĞĚĞŶďůĂĚǀĂŶEKs͕ĚĞtŽƌĚWĞƌǀĞƌƚ͘Ğ
tWĐŽŵŝƐĚĞƌĞĚĂĐƟĞĞŶǌŽƌŐƚĚĂƚĂůůĞƐǁĂƚĞƌƚĞďĞůĞǀĞŶŝƐŝŶĚĞ^ŽŽ^ŚŝĞƌŝŶ
ǁŽƌĚƚǀĞƌŵĞůĚ͘KŽŬůĞƵŬĞǀĞƌŚĂůĞŶǀĂŶĚĞůĞĚĞŶ͕ƉƵǌǌĞůƐĞŶŵŽƉƉĞŶŬŽŵĞŶ
ŚŝĞƌŝŶ͘,ĞďũŝũŝĚĞĞģŶǀŽŽƌĚĞtWůĂĂƚĚĂŶǀĂŶũĞŚŽƌĞŶ͘

&ĞĞƐƚĐŽŵŵŝƐƐŝĞƐ
Zonder vrijwilligers geen feesten in de SooS! Dus
ďĞŶũŝũĞůŬĞĚŽŶĚĞƌĚĂŐǀĂŶĚĞƉĂƌƟũŝŶĚĞ^ŽŽ^ĞŶ
wil jij leuke themafeesten bedenken? Sluit dan
aan bij de feestcom. Zorg voor de aankleding van
ĚĞ^ŽŽ^͕ǁĂĂƌĚŽŽƌĚĞƐĨĞĞƌĂůŐĞǌĞƚŝƐ͘

^ŽŽ^ĐŽŵ
Deze commissieleden zorgen voor het algemene onderhoud van de SooS. Zij
ǌŝũŶǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬǀŽŽƌĚĞǀŽŽƌďĞƌĞŝĚŝŶŐǀĂŶĨĞĞƐƚĞŶĞŶĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ͕ĚŝĞŝŶ
de SooS worden
georganiseerd. Tijdens SooSen zorgen zij voor alle barzaken.

dĞĐŚŶŝĞŬĐŽŵ
ŝũŝĞĚĞƌĞ^ŽŽ^ŚŽŽƌƚůŝĐŚƚĞŶŐĞůƵŝĚ͘/ĞĚĞƌĞ^ŽŽ^ŽƉŶŝĞƵǁŵŽĞƚĚŝƚǁĞĞƌ
ingesteld worden. Natuurlijk is onderhoud aan deze apparatuur niet weg te
denken. Dit hoort bij deze commissie dan ook bij jouw taak.
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tĂĂƌŽŵŝŶĞĞŶĐŽŵŵŝƐƐŝĞ͍
Omdat je daardoor veel mensen leert
ŬĞŶŶĞŶ͕ůĞĞƌƚ͞ĚŝŶŐĞŶŽƌŐĂŶŝƐĞƌĞŶ͟ĞŶŚĞƚ
vooral heel gezellig is. Daar komt bij dat als
ũŝũŝŶĞĞŶĐŽŵŵŝƐƐŝĞǌŝƚ͕ũŝũǌĞůĨĞĞŶŐƌŽŽƚ
deel mag bepalen van wat er gebeurd.
,ŽĞǀĞĞůƟũĚŬŽƐƚĞĞŶĐŽŵŵŝƐƐŝĞ͍
ĂƚŚĂŶŐƚǀĂŶũĞǌĞůĨĂĨ͕ĞŶǀĂŶĚĞĐŽŵŵŝƐƐŝĞ͘ĞŶŐƌŽŽƚĨĞĞƐƚǌŽĂůƐ
YͲKWĞŶĞĞŶŐƌŽƚĞƌĞŝƐǌŽĂůƐĚĞt/^WKǁŽƌĚƚĚŽŽƌĐŽŵŵŝƐƐŝĞƐ
ŐĞŽƌŐĂŶŝƐĞĞƌĚĚŝĞĞƌǀĞĞůƟũĚŝŶƐƚĞŬĞŶ͘ŽŵŵŝƐƐŝĞƐǁĂĂƌŵŝŶĚĞƌƟũĚ
ǀŽŽƌŶŽĚŝŐǌŝũŶ͕ǌŝũŶŽŶĚĞƌĂŶĚĞƌĞĚĞŬĞƵŬĞŶĐŽŵŽĨĚĞtWĐŽŵ͘
,ŽĞŬŽŵŝŬŝŶĞĞŶĐŽŵŵŝƐƐŝĞ͍
Door aan het bestuur aan te geven dat je graag wil meehelpen. Je kunt
ook vragen stellen wat welke commissie precies inhoudt. Heb jij een
ŝĚĞĞǁĂƚĞĐŚƚŝĞƚƐŝƐǀŽŽƌEKs͕ŵĂĂƌĞƌďĞƐƚĂĂƚŶŽŐŐĞĞŶ
commissie voor? Dan moet je ook zeker een keertje langs komen in de
SooS en gewoon je eigen commissie oprichten. Natuurlijk kun je ook
gewoon een van de bestuurspoppetjes aanspreken.
sĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬŚĞŝĚ
Als je in een commissie zit wil dat zeggen dat je een deel van de
verantwoordelijkheid neemt voor het reilen en zeilen van de vereniging.
In het verleden is gebleken dat commisͲ
sies soms niet goed lopen omdat sommige
mensen hun verantwoordelijkheden niet
nemen. Maak daarom de juiste keuze en
geniet van de commissie(s) die je draait.
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NOVAweekend
Ieder jaar organiseert NOVA een
ǁĞĞŬĞŶĚǀŽŽƌĚĞůĞĚĞŶ͕ŚĞƚ
NOVAweekend. In dit weekend komen
ĞĞŶĂĂŶƚĂůǀĂƐƚĞĞůĞŵĞŶƚĞŶƚĞƌƵŐ͕
ǁĂĂƌŽŶĚĞƌĞĞŶ͞ĚƌŽƉƉŝŶŐ͕͟ĞĞŶY͕
ergens in een grote discotheek stappen
en een weekend lang feest en
gezelligheid. Heerlijk op het grasveld
hangen en doen waar je zelf zin in
ŚĞďƚ͘ĨŐĞůŽƉĞŶũĂƌĞŶŐŝŶŐĞŶǁĞƉĂŝŶƚďĂůůĞŶ͕ǁĂĚůŽƉĞŶŽĨůĂƐĞƌŐĂŵĞŶ͕
maar het is ieder jaar weer een verassing. Als je gewoon lekker niks wil
ĚŽĞŶŬĂŶĚĂƚ͕ŵĂĂƌĂůƐũĞďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚĂĐŚƚĞƌĞĞŶĂƵƚŽǁŝůƚŚĂŶŐĞŶĂĂŶ
ĞĞŶƚŽƵǁ͕ďŽĞƌĞŶƌƵŐďǇǁŝůƚƐƉĞůĞŶŽĨŐĞǁŽŽŶǁŝůƚŵŽĚĚĞƌǁŽƌƐƚĞůĞŶ͕
ŶŝĞŵĂŶĚŚŽƵĚƚũĞƚĞŐĞŶ͙EKsƌĞŐĞůƚĞĞŶŵŽŽŝĞĂĐĐŽŵŵŽĚĂƟĞ͕ůĞŬŬĞƌ
ǁĞĞƌĞŶĞĞŶďĞƌŐůĞĚĞŶ͕ĞŶŝĞĚĞƌũĂĂƌŶĞŵĞŶũƵůůŝĞĚĞŐĞǌĞůůŝŐŚĞŝĚŵĞĞ͘
Jarenlang zorgt NOVAweekend al voor de meest mooie en sterke
ǀĞƌŚĂůĞŶďŝŶŶĞŶĚĞǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐ͕ĞŶĚĞŵĞĞƐƚĞůĞĚĞŶĚŝĞĞĞŶŵĂĂůǌŝũŶ
ŵĞĞŐĞǁĞĞƐƚŐĂĂŶĚĞũĂƌĞŶĚĂĂƌŽƉĂůƟũĚ
weer mee. Ouwelullen gebruiken dit
ǁĞĞŬĞŶĚĂůƟũĚŽŵŚƵŶƐƚĞƌŬĞǀĞƌŚĂůĞŶǀĂŶ
“vroegah” aan de nieuwe leden te vertellen.
Houdt de posters en de NOVAlender in de
gaten. NOVAweekend wordt doorgaans in
ďůŽŬϰŐĞŽƌŐĂŶŝƐĞĞƌĚ͕ŵĞƚĚĞŵĞĞƐƚĞŬĂŶƐ
op mooi weer.
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:ĂĂƌĂĨƐůƵŝƟŶŐŵĞƚYͲKW
/ĞĚĞƌũĂĂƌŽƉŶŝĞƵǁǁŽƌĚƚŚĞƚEKsͲƐĐŚŽŽůũĂĂƌ
ĂĨŐĞƐůŽƚĞŶŵĞƚŚĞƚYͲKƉĞŶWŽĚŝƵŵ͘ŝƚŝƐ
ĂůĞĞŶŚĞĞůŽƵĚĞƚƌĂĚŝƟĞ͘/ŶĚĞǌĞƟũĚŝƐŚĞƚƵŝƚ
gegroeid van een feestje met beperkte middelen
ƚŽƚĞĞŶŵŝŶŝĨĞƐƟǀĂůǁĂƚŽƉĚĞĂŐĞŶĚĂǀĂŶŐĞĞŶ
ĞŶŬĞůĞĨĞƐƟǀĂůŐĂŶŐĞƌŵĂŐŽŶƚďƌĞŬĞŶ͘
Enkele jaren geleden werd het buitenpodium
provisorisch in elkaar geklust met oranje zeil en
uiteraard “Ducktape”. De gehuurde audioset
ŵŽĞƐƚĂůƟũĚŶŽŐĞǀĞŶƚĞƌƉůĞŬŬĞŐĞƌĞƉĂƌĞĞƌĚ
ǁŽƌĚĞŶ͘ĞũĂƌĞŶĚĂĂƌŶĂǁĞƌĚĞŶĚĞƉŽĚŝĂŐƌŽƚĞƌ͕ŵĂĂƌǀŽŽƌĂůƐƚĞǀŝŐĞƌ͕
ŚĞƚůŝĐŚƚĞŶŐĞůƵŝĚǁĞƌĚƵŝƚŐĞďƌĞŝĚ͕ĚĞŵƵǌŝĞŬŬŽŶŶŝĞƚĂĐŚƚĞƌďůŝũǀĞŶ͘ůŬ
ũĂĂƌƐƚŽŶĚĞŶĞƌŐƌŽƚĞƌĞŶĂŵĞŶŽƉŚĞƚƉŽĚŝƵŵ͕ŶĞĞŵďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚWĂƚĞƌ
DŽĞƐŬƌŽĞŶŽĨŽƵ'ƌĞŶĚ͘EĂƚƵƵƌůŝũŬŚĞĞŌEKsŽŽŬǌĞůĨĞĞŶ
ĂĂŶƚĂůůĞĚĞŶĚŝĞŐŽĞĚŵĞƚĞĞŶŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽǀĞƌǁĞŐŬƵŶŶĞŶ͕ĞŶǌŽƐƚĂĂƚ
ook bijna elk jaar de NOVAband op het podium.
KŽŬYͲKWŝƐŵĞƚEKsŵĞĞǀĞƌŚƵŝƐĚŶĂĂƌĞůŌ͘KǀĞƌĚĂŐƚŽƚϮϯ͗ϬϬ
buiten op een groot podium de beste bands waarna we naar binnen
gaan en de DJ’s het feest verder afmaken tot in de vroege uurtjes.
EĂƚƵƵƌůŝũŬŝƐĞƌĞĞŶŐƌŽƚĞYǁĂĂƌũĞĞĞŶŐŽĞŝĞďŽĚĞŵŬƵŶƚůĞŐŐĞŶŽŵ
alsnog aan het eind van de avond zo
mak als een lammetje naar huis te gaan.
ĞĂĨŐĞůŽƉĞŶũĂƌĞŶŝƐĞƌǀĞĞůǀĞƌĂŶĚĞƌĚ͕
ŵĂĂƌŚĞƚŝƐĂůƟũĚYͲKWŐĞďůĞǀĞŶ͘ŽŶ͕
ŐĞǌĞůůŝŐŚĞŝĚ͕ǀƌŝĞŶĚĞŶ͕ůĞŬŬĞƌĞƚĞŶĞŶ
natuurlijk goede muziek.
Ook dit evenement kan dus niet
ontbreken in jouw agenda.
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ĞŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐǀĂŶEKs
ZƵŝŵϯϬũĂĂƌŐĞůĞĚĞŶŽŶƚƐƚŽŶĚEKsŝŶ
een kleine kelder op de THRijswijk door
tĂůƚĞƌ<ƵŝƉĞƌ͘ĂĂƌǁĞƌĚϱũĂĂƌůĂŶŐŶĂ
de lessen een biertje of frisje gedronken.
Vanaf het begin al werd er gezocht naar
ĞĞŶĂŶĚĞƌŽŶĚĞƌŬŽŵĞŶ͕ĞĞƌƐƚŝŶƐĐŚŽŽů
ǌĞůĨ͕ĞŶƚŽĞŶĚĂƚŶŝĞƚŵŽŐĞůŝũŬďůĞĞŬ͕ĞĞŶ
ĂƉĂƌƚŐĞďŽƵǁ͘/ŶϭϵϵϯǁĂƐŚĞƚĚĂŶǌŽǀĞƌ͗ĞĞŶŶŝĞƵǁŐĞďŽƵǁ͘ĞŶ
ďŽƵǁŬĞĞƚ͘ĞǌĞďŽƵǁŬĞĞƚǁĂƐĞĞŶƟũĚĞůŝũŬŽŶĚĞƌŬŽŵĞŶǀŽŽƌĞĞŶũĂĂƌ͕
totdat de TH een nieuwe SooS voor ons zou bouwen.
Toen begonnen de jaren van onderhandelingen met de school. In die
ƚƵƐƐĞŶƟũĚǌŝũŶǁĞǀĂŶůĞĚĞŶĂĂŶƚĂůŐĞŐƌŽĞŝĚǀĂŶϱϬŶĂĂƌƌƵŝŵϯϱϬůĞĚĞŶ͘
In 1998 was het eindelijk zover. We kregen een nieuwe SooS voor de
ƐĐŚŽŽů͘,ŝũǁĂƐŽŶŐĞǀĞĞƌϮǆǌŽŐƌŽŽƚĂůƐĚĞŽƵĚĞ^ŽŽ^͘ƌǁĂƐĞĞŶ
ĐĂĨĠŐĞĚĞĞůƚĞĞŶĞĞŶǌĂĂůŐĞĚĞĞůƚĞŵĞƚƉŽĚŝƵŵǀŽŽƌĚĞŐƌŽƚĞƌĞĨĞĞƐƚĞŶ͘
tĞǁŝƐƚĞŶĂů͕ƚŽĞŶǁĞĚĞŶŝĞƵǁĞ^ŽŽ^ŬƌĞŐĞŶ͕ĚĂƚĚŝĞŶŝĞƚǀŽŽƌĞĞƵǁŝŐ
ǌŽƵǌŝũŶ͘d,ZŝũƐǁŝũŬŐŝŶŐǀĞƌŚƵŝǌĞŶŶĂĂƌĞůŌ͕ƵŝƚĞƌĂĂƌĚǀĞƌŚƵŝƐĚĞEKs
mee. Er is na een aantal jaren een verhuiscommissie opgezet die de
nieuwe SooS moest ontwerpen en kijken waar de oude SooS in tekort
schoot.
Ruim 11 jaar later was het zover. We zijn inmiddels uitgegroeid naar
ďŝũŶĂϳϬϬůĞĚĞŶ͘/ŶĚĞǌŽŵĞƌǀĂŬĂŶƟĞǀĂŶϮϬϬϵ͕ŬŽŶŚĞƚǀĞƌŚƵŝǌŝŶŐ
beginnen. De nieuwe SooS is anderhalf keer zo groot als de oude. In
ϴǁĞŬĞŶƟũĚŝƐĚĞŶŝĞƵǁĞ^ŽŽ^ŽŶĚĞƌƐĐŚŽŽůŐĞďŽƵǁĚ͘ŝƚŬŽŶĂůůĞĞŶ
omdat echt heel veel mensen hebben
ŵĞĞŐĞŚŽůƉĞŶ͘tĞǌŝƩĞŶŶƵĂůǁĞĞƌƟĞŶ
ũĂĂƌŝŶĚĞŶŝĞƵǁĞ^ŽŽ^͘<ŽŵĞĞŶƐůĂŶŐƐĞŶ
geniet ervan. We hopen dat je de rest van
de geschiedenis zelf zult meemaken als
ƐƚƵĚĞŶƚŚŝĞƌŝŶĞůŌĞŶĂůƐEKsůŝĚ͘
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NOVA’s woordenboek
ŅŽƌƟŶŐ
38
ĨƉŝůƐƟũĚ
< 
YͲKW

KŵƐĐŚƌŝũǀŝŶŐ
Het getal der getallen!
ϭϱ͗ϱϯ͘ĞƟũĚĚĂƚĚĞƚĂƉŽƉĞŶŐĂĂƚ
ĂŶŬŽŵĞŶĚĞƐƚƵƵƌ
,ĞƚůĂĂƚƐƚĞŐƌŽƚĞĨĞĞƐƚǀĂŶŚĞƚƐĐŚŽŽůũĂĂƌ͕YͲ
openpodium
K 
ŝũŶĂKƵĚĞƐƚƵƵƌ
Code Geel
Naam van de openingsweken van het schooljaar
EJW
Eerstejaarsweekend
Epibreren
Doen alsof je belangrijke zaken doet
Halve meter Zeven bier in een voorgevormde plank
Haspel
Grote houten dingen voor de SooS
JV
Jaarvergadering
Mobitap
Een verrijdbare tap (die we overal meenemen)
NOVA
Naam van de studentenvereniging
OWEE 
KƉĞŶŝŶŐƐtĞĞŬŝŶŚĞĞůĞůŌǀŽŽƌĂůůĞĂĂŶŬŽŵĞŶĚĞ
studenten
Piekie
Wat je moet betalen als je een glas sloopt
RvC 
ZĂĂĚǀĂŶŽŵŵŝƐƐĂƌŝƐƐĞŶ͕ŚĞƚĂĚǀŝĞƐŽƌŐĂĂŶǀŽŽƌŚĞƚ
bestuur
SooS  
ĞƐŽĐŝģƚĞŝƚ͕ŚĞƚŐĞďŽƵǁǀĂŶĚĞǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐ
^ŽŽ^ĐŽŵŵŝǆ ĞŶŵŝǆďŝƩĞƌŐĂƌŶŝƚƵƵƌǀĞƌƐƵŝƚĚĞŬĞƵŬĞŶ
hƚƌĞĐŚƚŽŽƐƚ De Mac waar iedereen stopt
WIA 
/ŶĨŽƌŵĂƟĞĂǀŽŶĚǀŽŽƌĂůůĞt/^WKŐĂŶŐĞƌƐ
WISPO
tŝŶƚĞƌ^ƉŽƌƚ͕ĂŶĚĞƌŚĂůǀĞǁĞĞŬƐŬŝģŶ͕ďŽĂƌĚĞŶŽĨ
bier drinken met je vrienden
t&:Et tŝĞĞ&ƵĐŬĞŶ:ŝũEŽƵtĞĞƌ͕ĞĞŶƚĞƌƵŐŬĞƌĞŶĚ
onderdeel van ons ledenblad
WP 
tŽƌĚWĞƌǀĞƌƚ͕ŽŶƐůĞĚĞŶďůĂĚപ
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Nonogram

Colofon
ŝƚďŽĞŬũĞŝƐĞĞŶƵŝƚŐĂǀĞǀĂŶ

^ŽĐŝĂůŵĞĚŝĂ͗

Studentenvereniging NOVA
ZŽƩĞƌĚĂŵƐĞǁĞŐϭϯϳ
ϮϲϮϴ>ĞůŌ
ƚĞů͗ϬϭϱͲϮϲϬϲϮϮϳ
ŵĂŝů͗ŝŶĨŽΛƐǀͲŶŽǀĂ͘Ŷů
ǁǁǁ͘ƐǀͲŶŽǀĂ͘Ŷů

facebook.com/svnova
instagram.com/sv_nova
ƐŶĂƉĐŚĂƚ͗ƐǀͺŶŽǀĂ

Oplage
ϭϬϬϬŐĞĚƌƵŬƚĞĞǆĞŵƉůĂƌĞŶ
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16:00 UUR
BIER IN DE SooS

DAT ZOUDEN
MEER MENSEN
MOETEN DOEN

