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THINK BIG.

Beste lezer,

Afgelopen weken waren druk, maar gelukkig is de kerstvakantie nu

eindelijk aangebroken. Het Honoursjaar 2019 hebben we afgelopen week mooi af

kunnen sluiten met een geslaagd kerstdiner vol lekkere hapjes! Voordat deze vrije

weken in kunnen gaan hebben we nog een leuke nieuwsbrief, ditmaal vol met mooie

herinneringen, kerstraadsels en horoscopen voor het nieuwe jaar. Maar eerst, een

reflectie van de Honours Council op het afgelopen jaar.

Terugblik van de Honours Council 

Aan het eind van het jaar reflecteert men vaak over de ervaringen van het jaar dat

bijna voorbij is. Als Honours Council kijken wij terug op een mooi jaar. We zijn erg

trots op wat we tot nu toe hebben neergezet en super blij met jullie enthousiasme en

inzet.

We zijn ook heel dankbaar voor hoeveel werk de commissies verrichten. De kick-off

was door de Oriëntacie een groot succes en wij zijn ervan overtuigd dat zij deze trend

door zullen zetten. De Kampcie en de Reiscie zijn al goed bezig en we kijken erg uit

naar wat zij in het nieuwe jaar gaan neerzetten. En natuurlijk zijn we blij met de

Redaccie, die elke maand een prachtige nieuwsbrief uitbrengt en al ver op weg zijn

met het magazine.

We kijken met fijne herinneringen terug naar de mindfulness activiteit, de Utrecht

Underground-rondleidingen, de borrels en het kerstdiner. Deze waren mede door

jullie een succes, dus bedankt daarvoor.

Voornamelijk kijken we vol enthousiasme uit naar het komende jaar. Laten we er

samen weer een mooi, succesvol jaar van maken!

Namens de Redaccie en de Council,

Een hele fijne kerst en alvast een gelukkig nieuwjaar!

Honours activiteiten.

Discussieavond president West-

Papua

 

Ondanks dat de lezing van president

Kaisiepo van West-Papua eerst niet

door kon gaan, is het nu alsnog

gelukt een nieuwe datum te prikken.

7 januari zal er een discussieavond

plaatsvinden over de

onafhankelijkheid van zijn land.

West-Papua is een provincie van

Indonesië op het westelijke deel van

het eiland Nieuw-Guinea. Nederland

heeft onafhankelijkheid beloofd aan

West-Papua, maar tot op heden

heeft Indonesië hier nog steeds de

macht over. President Kaisiepo zal

deze avond vertellen over zijn

positie als president in deze kwestie

en er zal gediscussieerd worden over

de verantwoordelijkheid van

Nederland. Lees meer...

 

Datum: dinsdag 7 januari 

 

Tijd: 17:00 - 19:00 uur

 

Prijs: gratis (verplicht voor

eerstejaars honours, anderen dienen

zich via een mail naar het council

aan te melden)

Borrel in stamkroeg Café de Stadsgenoot

 

Na de lezing van de president van West-Papua kan je die avond ook gelijk

genieten van de maandelijkse Honours borrel! Op deze avond krijg je de

gelegenheid om alle honoursstudenten een gelukkig nieuwjaar te wensen en

het nieuwe jaar in te luiden. Speciaal voor Honoursleden is er 10% korting op

de drankjes! Lees meer...

 

Datum: dinsdag 7 januari 

 

Tijd: 20:00 - 00:30 uur

 

Prijs: gratis 

Kerstraadsel.

Aangezien deze nieuwsbrief midden in de kerstvakantie wordt gepubliceerd,

zijn jullie op het moment als het goed is aan het uitrusten van het afgelopen

semester. Om jullie hersens toch nog een beetje te stimuleren, dagen we je uit

om het volgende kerstraadsel op te lossen.

Er staan vier kerstmannen achter elkaar op een trap zoals hieronder

weergegeven. Ze staan allemaal met hun gezicht dezelfde kant op en tussen

kerstman 3 en 4 staat een muur. Twee kerstmannen hebben een rode muts en

twee kerstmannen hebben een groene muts. Kerstman 1 kan de mutsen van

kerstman 2 en 3 zien, kerstman 2 kan de mutsen van kerstman 3 zien en

kerstman 3 en 4 kunnen van niemand zien welke kleur de kerstmuts heeft.

Geen van de kerstmannen weet van zichzelf welke kleur kerstmuts hij op

heeft. Het volgende wordt aan de kerstmannen verteld: Twee van jullie

hebben een rode muts op en twee van jullie een groene. Roep zo snel mogelijk

de kleur van je eigen muts wanneer je zeker weet welke kleur dat is. Ze mogen

zich niet omdraaien, bewegen, met elkaar praten, of hun muts afdoen. Welke

kerstman weet als eerste welke kleur kerstmuts hij op heeft en waarom?

Het antwoord vind je onderaan deze nieuwsbrief.

Hot topic: de toeslagenaffaire.
Rutte III doet zijn naam eer aan: de afgelopen maand trad namelijk de derde

bewindspersoon voortijdig af. Staatssecretaris van Financiën, Snel, voegt zich als

derde in de rij bij oud-minister Zijlstra van Buitenlandse Zaken en staatssecretaris

Harbers van Justitie. Snel trad af nadat de toeslagenaffaire aan het licht was gekomen

door berichtgeving van RTL Nieuws en Trouw. Honderden ouders werden onterecht

bestempeld als fraudeur, de kinderopvangtoeslag werd onterecht stopgezet en het

uitgekeerde bedrag moest worden terugbetaald. Wanneer dit financieel niet mogelijk

was, regeerde De Belastingdienst met ijzeren hand. In veel gevallen werd er door De

Belastingdienst beslag op het loon en goederen gelegd. Met als het gevolg dat vele

gezinnen in de schulden terecht kwamen en moesten leven met grote financiële

zorgen. 

De opgestapte staatssecretaris heeft meerdere malen zijn excuses aangeboden voor

de “op hol geslagen fraudeaanpak” en voor “het overheidsapparaat dat mensen plat

walst zonder dat ze de kans krijgen om eraan te ontsnappen”. Daarom zal een deel

van  de gedupeerde gezinnen tijdens de Kerst niet alleen cadeautjes vinden onder de

Kerstboom, maar zullen zij ook compensatie ontvangen. Hopelijk ontvangt het

andere deel in het nieuwe jaar de compensatie waar zij recht op hebben.

Poll:

Het is terecht dat een minister aftreedt wanneer er iets fout is gegaan in zijn/haar

ministerie.

Klik hier om aan te geven of je het eens bent met deze stelling.

Uitslag poll vorige nieuwsbrief:

In de vorige nieuwsbrief vroegen we jullie je mening te geven over de Hot Topic

stelling: Een gewelddadig protest kan een goede manier zijn om invloed uit te

oefenen op de regering.

Dit was jullie antwoord:

Save The Dates.

Lunchlezing over gendergelijkheid en diversiteit

Maandelijks organiseert de Gender and Diversity Hub lunchgesprekken over

gendergelijkheid en diversiteit, zo ook weer in januari. Het doel is om

onderzoekers en studenten aan de Universiteit Utrecht een interdisciplinair

platform te bieden om van elkaar te leren, ideeën uit te wisselen, te delen en

inzicht te krijgen in de onderzoeksthema's en -methoden van andere

disciplines. Je kan je ook opgeven als spreker of discussieleider door te mailen

naar genderanddiversityhub@.uu.nl. De lezing zal plaatsvinden in de

Sweelinckzaal, op Drift 21. Lees meer…

Datum: donderdag 16 januari

Tijd: wordt nog bekend gemaakt

Prijs: gratis

 

Lezing populisme en Christelijk geloof

Overal in Europa zien we tegenwoordig partijen en leiders die beweren te

spreken namens het volk en zich af te zetten tegen de elite (waartoe zij

doorgaans zelf ook behoren). Veel van die partijen, vooral ter rechterzijde,

koketteren graag met christelijke cultuur en de christelijke waarden. In deze

lezing die wordt gegeven door hoogleraar en voormalig Theoloog des

Vaderlands Stefan Paas, komt het perspectief van het Christelijke geloof op dit

soort gebruik van populisme in beeld. Stefan Paas beantwoordt een aantal

vragen vanuit dit perspectief: Wat is nu eigenlijk een ‘volk’? Waarop proberen

moderne populisten antwoord te geven? Is God nu rechts of links? Kortom,

een heel relevant en boeiend onderwerp. Lees meer…

Datum: woensdag 15 januari 

Tijd: 19:30 uur

Prijs: gratis

Horoscoop 2020.

Steenbok ♑

22 december t/m 20 januari

Aankomend jaar zal je goed op de proef worden

gesteld, maar er wachten ook vele carrière

successen op jou. Ruim voor de jaarwisseling nog

even goed je leven op, letterlijk en figuurlijk. Zo

heb je ruimte voor mooie nieuwe

vriendschappen en misschien zelfs wat

romantiek.

Vissen ♓

20 februari t/m 20 maart

Vissen worden altijd sensitief genoemd.

Afgelopen jaar heb je hier veel van gemerkt.

Aankomend jaar zullen veranderingen je minder

stress geven. In 2020 voel jij je zelfverzekerd,

sterker en onafhankelijker dan ooit tevoren. 2020

brengt jou veel liefde.

Stier ♉

21 april t/m 21 mei

Neem de laatste dagen van dit jaar om terug te

kijken op wat je allemaal hebt bereikt met je

harde werk. De veranderingen die in 2020 gaan

plaatsvinden zijn allemaal vanuit jezelf. Volgend

jaar mag jij het wat rustiger aan doen. Zodra dit

lukt, zal het geld op je afkomen.

Kreeft ♋

21 juni t/m 22 juli

Familieband speelde in 2019 een grote rol in het

leven van Kreeften. Dit verandert in 2020. De

drang naar passie en romantiek wordt in 2020

vervangen door een verlangen naar rust en

harmonie. De wens om van baan of

studierichting te veranderen zal in 2020 blijven

aanhouden.

Maagd ♍

23 augustus t/m 22 september

2020 zal een pittig jaar worden. De obstakels

zullen groter zijn dan afgelopen jaar, maar als

maagd ben je dit jaar zo ver ontwikkeld, dat het

je goed zal afgaan. Het is belangrijk om in tijden

van chaos de harmonie op te zoeken. Wees niet

bang voor nieuwe romantische contacten, ook niet

op de werkvloer.

Schorpioen ♏

23 oktober t/m 22 november

2020 zal voor Schorpioenen het derde maal op rij

zijn dat uitgroeit tot een prachtig jaar. Natuurlijk

heb je ook last van dalen, maar Schorpioenen zijn

optimistisch en dit geeft ze geluk. In 2020 voelen

schorpioenen zich zeker en vrij, geld zal geen

zorgen zijn, liefde wel.

Waterman ♒

21 januari t/m 19 februari

Watermannen houden ervan om tegen de

stroming in te gaan. 2020 zal in het teken staan

van zorgen voor anderen, vergeet hierbij niet je

eigen behoeften. Verandering is het kernwoord

van dit jaar. Je ziet eindelijk de vruchten die

jouw studie-inspanningen hebben afgeworpen.

Ram ♈

21 maart t/m 20 april

In 2019 hebben de Rammen onder ons veel

obstakels overwonnen. 2020 brengt echter rust,

stabiliteit en veiligheid. In 2020 begint een

nieuwe cyclus in het leven van de Ram. Hierbij

staat het nemen van besluiten centraal. Knopen

doorhakken dus. Begin maar met beslissen wat je

gaat doen tijdens Oud & Nieuw.

Tweelingen ♊

22 mei t/m 20 juni

Het kernwoord voor tweelingen voor aankomend

jaar is ‘Nieuw’. Na een vrij onbewogen jaar ben

je toe aan vernieuwing. In januari komt langzaam

een nieuwe motivatie omhoog, zowel voor studie

als voor werk. Een nieuwe liefde komt op je pad,

wanneer je dit het minst verwacht.

Leeuw ♌

23 juli t/m 22 augustus

Vrienden, familie en collega’s zullen zien dat jij

komend jaar vooral positiviteit zal uitstralen. De

Leeuw heeft dit jaar opvallend veel energie en zal

er op persoonlijke ontwikkeling erg op vooruit

gaan. Sport zal een grote rol spelen in 2020, ook

zullen er een aantal geldzorgen optreden, maar de

positieve houding van de leeuw komt hierbij

goed uit.

Weegschaal ♎

23 september t/m 22 oktober

Problemen, zorgen en angsten van afgelopen jaar

kan de Weegschaal in 2020 achter zich laten. Er

staat een zonnig jaar in de planning. De

weegschaal kan eindelijk weer zichzelf zijn. Op

werkgebied zal je je goed ontwikkelen en deins

niet terug voor korte, vurige liefdes.

Boogschutter ♐

23 november t/m 21 december

In 2019 laat jij je onzekerheden achter, eindelijk

kan je je settelen in je eigen persoon. De

veranderingen die in 2020 op jou wachten zijn

vooral vanuit jouw natuurlijke nieuwsgierigheid.

Familiebanden zullen dit jaar sterker worden. 

Terugblik: anekdotes van het Honours

jaar.

Afgelopen nieuwsbrief vroegen we jullie om een leuke anekdote, quote, weetje,

enzovoorts naar ons op te sturen. We hebben de twee leukste uitgekozen:

 

‘Op het Honours introductiekamp gingen op een gegeven moment wat

mensen naar een café. Na afloop stond ik met een groepje buiten te praten en

raakten we aan de praat met ene Guido, die op het woonwagenkamp woonde.

Ik moest heel nodig naar de wc en mocht wel bij hem in huis. Zonder er echt

over na te denken liep ik in mijn eentje met hem mee, mijn vrienden bleven

een stuk verderop staan. Pas toen ik bij hem binnenkwam en een bijl bij de

deur zag staan, bedacht ik me pas dat het misschien niet het allerveiligste

idee was om helemaal alleen bij een onbekende man naar de wc te gaan.

Gelukkig liep het allemaal goed af.’

 

‘Tijdens het Honours kerstdiner hebben we met z’n allen een pubquiz

gespeeld. In principe ging dat best aardig, maar als je goed luisterde hoorde

je na de vraag ‘Hoeveel vierkante meter is de gemiddelde cel?’ iemand op

verwarde toon roepen: ‘Huh, maar die zijn toch eerder een paar nanometer

ofzo?’ (De persoon in kwestie dacht dat het om een lichaamscel ging).’

Antwoord op het kerstraadsel: 

Kerstman 2 zal de eerste zijn die de kleur van zijn kerstmuts roept. Waarom?

Kerstman 2 weet dat kerstman 1 twee kerstmutsen kan zien. Eén daarvan, die

van kerstman 3, kan hij ook zien en die is rood. Als de kerstmuts van kerstman

2 ook rood zou zijn geweest, had kerstman 1 al lang geroepen dat zijn eigen

kerstmuts groen is. Maar omdat hij dit niet heeft gedaan, weet kerstman 2 dat

zijn kerstmuts groen moet zijn.
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