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THINK BIG.

Beste lezer,
Het honoursjaar is alweer flink van start gegaan. De nieuwe lichting is al op

kamp geweest, heeft een start gemaakt aan hun Dare to Compare project en de

commissies zijn gevormd. Daarom werd het ruim tijd voor de eerste

nieuwsbrief. In deze novembereditie zullen wij, de Redaccie 2019/2020, ons

aan jullie voorstellen. Wij zullen ook dit jaar voor alle honoursleden en

oriëntatiejaars een maandelijkse nieuwsbrief verzorgen met updates,

interessante artikelen en activiteiten binnen en buiten het honours. Houd dus

aan het einde van iedere maand je mail in de gaten en veel leesplezier!

Marijn Sterre Huijers

Voorzitter

Hi allemaal! Ik ben Marijn Sterre, studeer sociale psychologie en ben de

voorzitter van de Redaccie voor komend studiejaar. Al vanaf kinds af aan

schrijf ik verhalen en gedichtjes, en dat is nog steeds hetgeen wat ik het leukst

vind. Ik ben dol op creatief schrijven en schrijf het liefst over onderwerpen

waar ik mijn mening in kwijt kan. Op vrije dagen lees ik graag historische

romans, omdat ik het interessant vind om te lezen over hoe de gedachten en de

gedragingen van mensen zijn veranderd door de geschiedenis heen. Ik wil

daarom komend jaar veel schrijven over maatschappelijke thema’s en hopelijk

tot historische bevindingen komen. Ik hoop mijn creativiteit in de nieuwsbrief

en in ons tijdschrift kwijt te kunnen!

Linde Bekkers

Vice-voorzitter en penningmeester

Hallo lieve lezer, mijn naam is Linde Bekkers, ik ben 19 jaar oud en ik studeer

sociologie. Binnen de Redaccie vervul ik de taak van vice-voorzitter en

penningmeester. Afgelopen jaren heb ik me vooral met creative writing bezig

gehouden en dan vooral het schrijven van toneelteksten. Ik ben daarom ook

met enige regelmaat schrijvend achter mijn bureau te vinden. Dit jaar ben ik

lid geworden bij STV STUK, een studenten toneelvereniging, want het

allerliefste laat ik teksten op het toneel tot leven komen. Verder hoop ik bij de

redactie mijn “journalistieke kant” te ontdekken om wie weet volgend jaar een

mooie stage bij de Volkskrant binnen te slepen.

Noor Geluk

Commissaris intern/extern

Hoi allemaal! Mijn naam is Noor, ik ben de commissaris intern/extern van de

Redaccie en tweedejaars student (sociale- en gezondheids)psychologie. Hoewel

ik nog niet veel ervaring heb met schrijven, is het iets wat me altijd heeft

geïnteresseerd en heb ik hier en daar een dappere poging gedaan. Zo ben ik al

aan meerdere boeken begonnen en vervolgens na twee pagina's weer gestopt,

omdat ik me realiseerde dat het toch wel erg veel werk was. Lezen

daarentegen is wel iets wat ik altijd veel heb gedaan. Van kinderboeken op de

basisschool, tot literatuur voor Nederlands, tot romans, tijdschriften en de

krant. Ik ben eigenlijk overal wel in geïnteresseerd en dat zou ik als lid van de

Redaccie graag op jullie overbrengen. Ik heb er zin in en hoop dit jaar dan ook

interessante, leerzame, maar ook vermakelijke leeskost voor jullie te

verzorgen!

Willemien Schouten

Secretaris

Lieve lezer, ik ben Willemien Schouten, 19 jaar oud en tweedejaars student

klinische psychologie. Ik ben de secretaris van de Redaccie, wat inhoudt dat ik

o.a. notuleer bij de vergaderingen. Al sinds jongs af aan ben ik gek op verhalen

in de vorm van boeken, films, podcasts enzovoort. Later ben ik me meer gaan

focussen op schrijven. Ik houd heel erg van creatief schrijven, maar vind het

ook leuk om scripts te schrijven en veel van mijn vrienden zouden mij als

grammarnazi bestempelen. Ik lees altijd van alles door elkaar; Engels,

Nederlands, romans, thrillers, short stories, etcetera. Tevens ben ik naast het

lezen van de krant ook helemaal verzot op de puzzels die erin staan en zal ik

dit jaar de enige echte leverancier zijn van al jullie puzzelplezier in de

nieuwsbrief! Ik hoop op een leerzaam en gezellig jaar met een leuke Redaccie

en veel leesplezier voor iedereen.

Honours activiteiten.

Borrel in stamkroeg Café de

Stadsgenoot

Ook deze maand wordt er weer een

gezellige borrel georganiseerd voor

alle Honoursstudenten. In Café de

Stadsgenoot, ook wel bestempeld tot

“de gezelligste huiskamer van

Utrecht” komen we samen de

nieuwe maand inluiden onder genot

van lekkere drankjes. Café de

Stadsgenoot heeft elke maand

nieuwe biertjes om te proeven, dus

leef je uit! Hierbij profiteer je ook

nog eens van 10% korting. Neem je

beste Honours-buddy mee en laten

we er een gezellige avond van

maken.

Datum: donderdag 14 november

Tijd: 20:00 - 00:00 uur

Prijs: gratis

Informatiebijeenkomst: Netherlands-Asia Honours Summer School

(NAHSS)

 

De Netherlands-Asia Honours Summer School biedt ieder jaar 100 excellente

studenten van alle studies en universiteiten in Nederland de kans om China

vanuit een Academisch, Business en Cultureel (ABC-programma) perspectief te

ervaren. Je krijgt de kans om te studeren in Beijing, Chengdu, Hongkong, of

Shenzhen, waarbij je multinationals bezoekt en consultancy projecten uitvoert.

Kortom: goed voor je ervaring én je CV. Ben jij een ambitieuze, open-minded

en ondernemende 2e, 3e, of 4e jaars bachelor student en ben je geïnteresseerd

in deze unieke kans? De NAHSS organiseert in november een

informatiebijeenkomst op Janskerkhof 2-3, lokaal 0.19. Lees verder...

 

Datum: woensdag 20 november 

 

Tijd: 19:15 - 20:00 uur

 

Prijs: gratis

Hot topic: Het boerenprotest.

Iedereen zal de tractoren voorbij hebben zien komen of in Utrecht zelfs gehoord

hebben vanuit de slaapkamer. Afgelopen weken hebben de boeren namelijk

geprotesteerd in onder andere Utrecht en Den Haag. De boeren zijn ontevreden over

het politiek beleid ten opzichte van het terugdringen van stikstof. Er ligt al jaren veel

druk op de boeren, uitbreiding wordt teruggedrongen en ze dienen veel problemen

omtrent landbouw zelf op te lossen. Dit is ook niet gek aangezien de landbouw

verantwoordelijk is voor 46% van de stikstofverbindingen die beschadigend zijn voor

de natuur. Dit overschot aan stikstof is ten nadele van de biodiversiteit en dat is nu al

terug te zien. Echter is de landbouwsector al sinds 1990 bezig met de reductie van

stikstof in de lucht. Sindsdien is de stikstofuitstoot van de boeren met meer dan de

helft afgenomen. Dit is alleen niet genoeg. Dat er minder dieren, vooral minder

koeien, gefokt moeten worden voor menselijke consumptie is duidelijk. Daarnaast

wordt het grootste percentage van de vee-industrie in Nederland geëxporteerd, ook

dit zal ten goede van de natuur moeten verminderen. Bij veel van deze problemen

wordt de verantwoordelijkheid bij de boeren neergelegd. Zij dienen de maatregelen te

treffen om het klimaat te redden. De externe gevolgen voor het eten van vlees worden

niet afgewimpeld op de consument waardoor de vraag naar vlees afgelopen jaren niet

is afgenomen. Dit is natuurlijk een paradoxale maatregel als het uiteindelijke doel

draait om minder uitstoot. Wordt het daarom niet tijd dat wij als burgers ook

verantwoordelijkheid nemen voor de schade die onze vleesconsumptie oplevert?

Poll: 

De burger moet ook meebetalen aan de milieuschade ten gevolge van

vleesconsumptie (door bijv. een vleestax).

Klik hier om je mening te geven

Save The Dates.

Lezing: Wie bepaalt wat je eet? 

Bij het Science Café van Studium Generale wordt antwoord gegeven op de

vraag hoe dagelijkse ingesleten gewoontes invloed hebben op je eetgedrag. De

avond wordt nog interessanter gemaakt, omdat de toeschouwer de week van

tevoren wordt gevraagd zijn eetgedrag te onderzoeken en bij te houden.

Hierdoor kunnen er boeiende discussie ontstaan tussen de verschillende

wetenschappers en het publiek. Durf jij jouw eetgedrag onder de loep te

nemen? Lees verder...

Datum: maandag 18 november 2019

Tijd: 20.30 – 22.00 uur 

Prijs: gratis

Happiness

Deze herfst is de nieuwe theater installatie, Happiness, te bewonderen in het

plantsoen voor de stadsschouwburg. In een kleine apotheek word je te hulp

gestaan door de apothekersassistente Amy, een menselijk uitziende robot. Zij

laat je kennis maken met kunstmatige intelligentie, maar vooral met

kunstmatig geluk. De installatie laat zien hoe het idee van wat emoties zijn

verschoven is, doordat geluk “opgeroepen” kan worden door middel van drugs,

antidepressiva en pijnstillers. Laat je meeslepen in de wereld van geluk! Lees

verder…

Datum: 30 en 31 oktober en 1, 2 en 3 november

Tijd: 14.00 – 22.00 uur

Prijs: gratis 

Terugblik:

Introductiekamp.

Het is alweer een tijdje geleden,

maar afgelopen september heeft het

jaarlijkse Honours introductiekamp

weer plaatsgevonden. Op het kamp,

dat dit jaar plaatsvond in het

prachtige Putten, hebben alle

eerstejaars Honours studenten

elkaar beter leren kennen. Om dit te

bevorderen zijn er dan ook allerlei

groepsactiviteiten gedaan, zoals een

potje volleybal, een yogales, een

zenuwslopend Expeditie Robinson

spel en een heus Bierpong toernooi.

Ook is er flink met elkaar gedebatteerd tijdens de debatworkshop van de

Utrecht Debating Society. In deze workshop is er eerst wat verteld over

debattheorie en -strategie, waarna er drie volledige debatten zijn uitgevoerd

door de studenten. Een leuk, maar ook leerzaam kamp dus, waar de KampCie

trots op mag zijn!

Creative Challenge.
De Creative Challenge is voor veel Honours studenten het leukste, maar ook

meest uitdagende onderdeel van het Honours. Om eerstejaars Honours

studenten wat inspiratie te geven over wat ze ermee kunnen, interviewen we

in deze nieuwsbrief Daniëlle van der Sluis - een ouderejaars Honours

studente - over hoe haar Creative Challenge eruit zag.

Daniëlles Creative Challenge bevond zich niet bepaald dicht bij huis. In de

zomer van 2018 is ze namelijk samen met andere Honours student Anouck

Fietje helemaal naar Zuid-Afrika gereisd om zich daar zes weken in te zetten

voor de Zuid-Afrikaanse samenleving. De eerste twee weken van hun verblijf

hebben ze vrijwilligerswerk gedaan in een familieopvang waar gezinnen

werden geholpen met problemen als verslaving en werkloosheid. Vervolgens

zijn ze naar een basisschool gegaan, waar ze vier weken onderzoek hebben

gedaan naar het effect van muziektherapie en sociale vaardigheidstraining op

het zelfvertrouwen van kinderen. Die muziektherapie en training hebben ze

met behulp van contactpersonen uit het werkveld en wetenschappelijke

literatuur helemaal zelf opgezet en uitgevoerd. Dat zij deze mogelijkheid

kregen kwam door hun samenwerking met de Nederlandse organisatie

Vrijwillig Wereldwijd en het Zuid-Afrikaanse Ready4life. Daniëlle en Anouck

hebben deze organisatie benaderd, die hen vervolgens koppelde aan de school.

Daar kregen ze alle ruimte om hun eigen plannen te realiseren.

Op de vraag wat ze het meest leerzaam vond aan haar Creative Challenge

antwoordt Daniëlle dat ze vooral veel heeft geleerd over zichzelf en over hoe

anders het er in Zuid-Afrika aan toe gaat. Bovendien hoopt ze dat niet alleen

zij, maar ook de kinderen wat hebben geleerd. Ondanks dat er geen significant

effect is gevonden van de muziektherapie en sociale vaardigheidstraining op

zelfvertrouwen, denkt ze wel dat dit is gelukt. Ze heeft de kinderen namelijk

individuele aandacht kunnen geven en dat is iets wat de kinderen op school

niet gewend zijn. Op deze manier heeft de Creative Challenge van Daniëlle en

Anouck ook echt een positieve impact gehad op deze Zuid-Afrikaanse

kinderen, wat veel voldoening geeft. Daniëlles advies aan eerstejaars Honours

studenten is dan ook om iets te doen wat je echt leuk vindt: Je hele studie

wordt al voor je vormgegeven en je Creative Challenge is hét moment dat je

iets kan doen wat jij interessant vindt.

Rebus.

2019-2020!
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