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Lid van de maand!

Woont in Leiden, 24 jaar, volgt de
master strafrecht.
!

Wie is jouw held en
waarom?!

Wat zou niemand van jou
verwachten?!

Wat is jouw ‘guilty
pleasure’?!

“Ik heb niet echt een held,
maar vooral veel bewondering
voor verschillende mensen. Dat
loopt voor mij uiteen van mijn
ouders tot Rafael Nadal, de
koning van het gravel”

“Ik heb een jaar Frans
gestudeerd! Op de middelbare
school had ik Frans als
keuzevak. De studie viel
enigzins tegen, maar toch heb
ik mijn Propedeuse gehaald.”

“Af en toe kijken naar domme
series. Ik vind dat gewoon chill:
even je verstand op nul. Die
series gaan eigenlijk helemaal
nergens over, dus stiekem vind
ik dat een beetje gênant.”
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Lid van de maand - December!

Hoi Lisa! Vertel eens kort
iets over jezelf. Wie ben
jij? - “Ik ben Lisa, ik ben 24
jaar oud en ik woon in
Leiden. Wat betreft mijn
hobby’s: ik tennis! Dat wist
je natuurlijk al, gezien het feit
dat ik wel eens voor Dynah’s
competitiewedstrijden inval.” !
Je tennist! Tennis je al
lang? - “Nou, vroeger heb ik
wel getennist, maar nu
tennis ik een stuk actiever.
Sinds 4 jaar speel ik
competitie en toernooien.
Ook ben ik in het jaar 2013-

2014
penningmeester
geweest van S.T.V. Qravel.
Nu zit ik in de kascommissie
bij Qravel.”!
Leuk! Twee jaar geleden
bestuur,
nu
kascommissie. Wat houdt
die kascommissie precies
in? - “Voor de ALV's van
S.T.V. Qravel ben ik degene
die samen met de vorige
penningmeester al het werk
van
de
huidige
penningmeester controleert.
Ik weet dus wel aardig wat
van boekhouding!”!

Waarom ben je lid van
SOS, wat doe je binnen
SOS en wat wil jij met
SOS bereiken? - “Ik ben
ten eerste lid geworden,
zodat ik meer contact met
mijn medestudenten kon
opdoen. Ten tweede vooral
voor de leuke activiteiten die
SOS organiseert en ten
slotte toch ook wel ter
verdieping/verbreding op het
strafrechtsgebied. En ja, wie
weet zet ik mezelf nog eens
in voor SOS! Verder ben ik
best actief lid: ik ben mee…!

Ik tennis actief en ik ben inmiddels al 14 kg
afgevallen!
…geweest naar de schietvereniging en ik probeer gewoon zo veel mogelijk bij alle activiteiten
aanwezig te zijn.”
!

Wat maakt jou denk je lid van de maand? Wat vind je hiervan? - “Ik ben actief bezig met de
studie, in de Master WhatsApp groep en met medestudenten. Ik vind het ook wel echt leuk. Vorig
jaar liep ik namelijk wat uit met mijn studie en dan heb je toch een stuk minder contact met je
medestudenten! Nu volg ik veel vakken tegelijk met dezelfde mensen. Ik denk dat ik door mijn
spontaniteit ben opgevallen en tot lid van de maand ben verkozen! Heel leuk dat ik lid van de
maand ben!”!
Waar zie jij jezelf over 5 jaar? - “Voor nu zou ik eigenlijk alleen als antwoord kunnen bedenken:
een leuke baan hebben. Ik wil iets met mensen doen, maar waar ik dan uiteindelijk terecht ga
komen is nog een grote vraag. Over een functie binnen de toga-beroepen twijfel ik nog. Ik heb nog
geen stage gelopen, maar ben druk aan het solliciteren.”!
Welk doel heb jij nu al bereikt, waar je intens trots op bent? - “M’n bachelor! Het vak
Burgerlijk Procesrecht heeft me namelijk een tijdje achtervolgt. Ik ben dus heel blij dat ik nu aan
mijn master toe ben en dat het zo goed gaat. Verder ben ik ook wel heel blij op de verandering van
mijn levensstijl en dan vooral het feit dat ik 14 kg ben afgevallen. Sinds ik samen woon begon ik
een beetje aan het “burgerlijke leven”. Dan is het makkelijker om normaal te eten en te sporten.”!
Wat is jouw motto en waarom? - “Acda en De Munnik: “en als ze lacht, dan lacht de wereld
met haar mee, als ze huilt, huilt ze de zee, als ze zwijgt, zwijgt ze de maan”. Deze motto staat ook
als titel op mijn blog. Ik kan niet zo goed uitleggen waarom deze zinspreuk mijn motto is, maar ik
denk dat deze zinspreuk mij vooral aanspreekt omdat ik een heel open persoon ben; net zoals dat
iedereen mijn blog kan mee lezen.”!
Je hebt een blog! Vertel. - www.levenslies.com!
“Het is een persoonlijk blog, maar ik heb bijvoorbeeld ook een stuk tekst over het mastervak
Veiligheid in mijn blog gezet. Mijn blog gaat vooral over alles wat ik doe en wat ik interessant vind.
Er zijn een paar artikelen die elke dag mensen trekken, bijv. mijn artikelen over afvallen en recepten
die ik deel.”!

En als ze lacht, dan lacht de wereld met haar
mee, als ze huilt, huilt ze de zee, als ze zwijgt,
zwijgt ze de maan (Acda en De Munnik)!
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