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Hi! Ik ben Kim, 18 jaar en een newbie bij ASW. Naast de RedacCie ga ik me dit jaar
ook inzetten bij de GoedeDoelenCie, want vrije tijd is er om vol te plannen! Zie hier 
ook mijn rare gewoonte, ik word namelijk heel onrustig als ik niks om handen heb. 
Ik ben echt een planner junkie & mijn drie planners en ik zijn dan ook erg blij dat er
na een zomer van een kwartaal eindelijk weer eens ToDo lijstjes gemaakt kunnen
worden. Of ik alles ook daadwerkelijk doe is weer een ander verhaal.

Hee allemaal! Ik ben Ingeborg en ik ben 18 jaar oud. Ik ben de voorzitter 
van de RedacCie. Ik woon sinds begin september samen met mijn vriend in
Utrecht en ben eerstejaars student ASW. Mijn rare gewoonte is dat ik soms 
aan één stuk door kan praten, gewoon omdat ik het gezellig vind om te 
kletsen en te vertellen. Het vervelende is dat anderen dat dan moeten 
aanhoren en moeten doen alsof ze luisteren. Soms doen ze dat dan ook niet …  

Hoi allemaal! Mijn naam is Tamara en ik ben 21 jaar. Momenteel ben ik vierdejaars ASW-
student. Niet dat ik nog veel studeer naast mijn bestuursjaar. Ik woon al zo’n anderhalf 
jaar in Utrecht en het is echt mijn ‘stadsie’ geworden. Rare gewoonte: Ik hang mijn was 
altijd heel OCD in dezelfde volgorde op. Eerst de broeken, dan de t-shirts, en dan de truien 
en vesten. P.S. De foto is gemaakt in de Mac na een avondje stappen, zoals je aan mijn
blije hoofd kunt zien.

Hey guys, Maud hier! Ik ben 19 jaartjes jong en eerstejaars ASW-student. Ik ben al ruim 
een jaar woonachtig in Arnhem. Naast PR-coördinator van de RedacCie, ben ik ook 
penningmeester van de GoedeDoelenCie. Mijn meest opmerkelijke rare gewoonte is denk 
ik toch wel mijn ‘verslaving’ aan melk. Ik drink MINIMAAL zes glazen per dag; twee bij 
het ontbijt, twee als ik thuis kom en twee bij het avondeten. Soms nog wel meer. Yeah, 
I know… Kinda weird… MAAR HET IS ZO VERDOMD LEKKER!!!

Ik ben Frederiek, een derdejaars ASW’er met een leeftijd van 20 lentes jong. 
Inmiddels ben ik een doorgewinterd lid van de RedacCie, want dit is het tweede jaar 
dat ik deelneem aan deze commissie. Een rare gewoonte van mij is dat ik altijd 
ongevraagd miljoenen foto’s laat zien als ik ergens over praat - tot grote ergernis van 
mijn vrienden en familie. IEDEREEN WIL TOCH FOTO’S VAN MIJN PUPPY ZIEN?? 

Hola! Mijn naam is Toi, 21 jaar en opgegroeid in hartje Zwolle. Na een aantal jaren
getwijfeld te hebben over mijn toekomst, ondertussen in Madrid gewoond en Spaans 
geleerd, heeft het pad mij uiteindelijk naar Utrecht geleid! Nu, trotse eerstejaars
ASW student! Sinds kort slaap ik weer met een knuffeltje in bed, hierdoor heb ik een
nieuwe gekke gewoonte gecreëerd, namelijk: het gedag zeggen van m’n knuffel als 
ik hem zie… (het is een fluffy unicorntje!!)

Hee! ik ben Valentina, 18 jaar en eerstejaars student hier bij ASW. Op het moment mag
ik de vicevoorzitter van de RedacCie zijn wat ik natuurlijk super leuk vind! Eén van mijn
(vele) gekke gewoontes is dat ik echt alleen maar met een blauw schrijvende pen kan
schrijven. Inkt die zwart, rood of wat dan ook is... word ik helemaal kriebelig van.

Hoi! Ik ben Mirre, ik ben 23 jaar en ik kom uit de koekstad Deventer. Ik ben een kersverse 
eerstejaars ASW studente. Dit jaar word ik de penningmeester van de RedacCie! Mijn rare
gewoonte? Ik raak graag alle producten aan in de supermarkt, vooral producten die een 
leuk geluidje maken. In kledingwinkels raak ik graag alle zachte truien aan! 






