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AANGENAAM  
KENNIS TE MAKEN

Hé student! Ja ‘student’, want het is bijna 
zover!

Wij kunnen niet wachten om jou te 
ontmoeten en dat doen we gewoon in en 
rondom onze hogeschool. Samen met je 
medestudenten, ouderejaars studenten 
en personeel geven we na de zomervakan
tie het startschot voor jouw studieloop
baan op Hogeschool Van Hall Larenstein. 
Dit jaar weer een echte introductieweek, 
wat hebben we daar zin in!

Wanneer?
Op maandag 29 augustus start de intro
ductieweek en op vrijdag 2 september 
zwaaien we je weer uit. Tijdens deze week 
slaap je op ons Landgoed Larenstein, een
maal per jaar omgedoopt tot een echte 
camping. Het programma is gevarieerd 
met allerlei verschillende activiteiten en 
zo is er voor ieder wat wils. Ondertussen 
maak je kennis met elkaar, met de school 
en met Velp en Arnhem. 

Dinsdag 30 augustus is de verplichte 
opleidingsdag waar alle relevante infor
matie over je opleiding en de school met 
je gedeeld wordt. Natuurlijk is er ook 
voldoende tijd om je toekomstige studie
genoten te leren kennen! 

Maar nu eerst dit boekje! We zijn trots om 
je op deze manier een indruk te kunnen 
geven van wat onze hogeschool jou, 
behalve je studie, nog meer aan kleurrijks 
te bieden heeft. De informatie over het 
inschrijven voor de introweek vind je 
achterin.

De introductieweek wordt georganiseerd 
door het IntroStudentenTeam (IST), in 
samenwerking met de hogeschool. Het 
IST bestaat uit Anouk Bes, Bart Zeldenrijk, 
Miranda Bakker, Aernaut de Lange, Marije 
Clavaux en Bart Cremers. Zij hebben daar
bij hulp gekregen vanuit alle verenigingen.
Wij wensen je voor nu een fantastische 
zomer en zien je heel graag daarna!

Zonnige groeten,
Hogeschool Van Hall Larenstein

Maandag 29 augustus:  Ontvangst tussen 10.00 en 11.00 uur op Hogeschool  
Van Hall Larenstein in Velp

    Opbouwen kampterrein, kennismaken met elkaar en  
Gein op Larenstein

Dinsdag 30 augustus:  Opleidingsdag 
Woensdag 31 augustus:  Activiteit, zwemmen
Donderdag 1 september:   Fietstocht met posten, kampwissel en afsluitend een  

feest op school
Vrrijdag 2 september:  Ontbijt, tenten afbreken en terrein opruimen  

12.00 uur uitzwaaien

’s Avonds zijn er feesten georganiseerd door de studentenverenigingen. Hou je niet zo 
van feesten? Dan kun je ervoor kiezen om mee te gaan met een excursie in de natuur of 
kun je blijven chillen bij het kampvuur.

PROGRAMMA  
INTRODUCTIEWEEK 2022



Socials:
Instagram: @sv.arboricultura
@sv.arboricultura_introweek

Snapchat: @geitstudent

Hallo daar nieuwe student!

Wij zijn Studentenvereniging Arboricultura en wij zitten 
op de hogeschool waar jij wilt gaan studeren. Wij zijn de 
oudste hbo-studentenvereniging van Nederland en we 
bestaan sinds 1908!

Het studentenleven is kort, maar dat van Arboricultura is eeuwig! Dit is 
ons motto en dat is te zien aan het feit dat leden na hun studententijd nog 
vaak terug komen. Het mooie aan onze vereniging is dat het eigenlijk één 
grote vriendengroep is, waarbij iedereen elkaar kent. 

Wij hebben een aantal commissies waar je je vrijwillig bij 
aan kunt sluiten om je in te zetten voor de vereniging. 
Hierbij kun je heel veel leren en zelfs SLB-uren schrijven! 
Wat je kan doen bij de commissies is tappen, activiteiten en 
feesten organiseren, met geld bezig zijn en nog veel meer!

Omdat wij schoolwerk erg belangrijk vinden worden er ook opleidingsgerichte 
activiteiten georganiseerd. Denk hierbij aan een ‘takkenbar’ waarbij je voor 
de toets alle planten alvast kunt oefenen!
Nog meer leuke dingen aan onze vereniging zijn de verenigingshuizen. Dit zijn 
studentenhuizen waar leden van onze vereniging in wonen die vaak leuke 
activiteiten organiseren en zich ook inzetten voor de vereniging! Zoek je nog 
een kamer en zou je in een van onze studentenhuizen willen wonen? Stuur dan 
even een mail naar kamers@arboricultura.nl!
Daarnaast hebben wij ook heuse Arboricultura sportteams, zoals twee 
dartteams en een voetbalteam. Het voetbalteam is aangesloten bij de lokale 
voetbalvereniging in Velp en doet mee aan de lokale competitie. 

Klinkt dit jou goed in de oren en wil je meer weten 
over de vereniging, het studeren in Velp en Arnhem of 
heb je nog andere vragen? Meld je dan aan voor het 
kampterrein van Sv. Arboricultura of neem contact op 
via de onderstaande contactgegevens!
Contact: 
www.arboricultura.nl
info@arboricultura.nl
Duizelsteeg 21, Arnhem

Een eerste jaar om nooit te vergeten!

Welkom eerstejaars studenten! Het begin van je eerste 
jaar op een nieuwe school of opleiding kan super 
spannend zijn, maar wees niet bang! De introductiecom-
missie 22’-23’ van Sv.Arboricultura gaat ervoor zorgen 
dat jouw eerste jaar bij ons op school het 
beste jaar van je (studenten)leven wordt! Wij zullen 

samen met de rest van de vereniging zorgen dat jullie een geweldige intro-
week krijgen waar jullie de school, jullie medestudenten en de vereniging leren 
kennen. Na de introweek organiseren wij veel leuke activiteiten waar je aan 
kunt deelnemen. We kunnen je één ding beloven: dat je je niet gaat vervelen! 

De introductiecommissie
Wij zijn de introductiecommissie 22-23’. In totaal met acht personen en drie 
adviseurs hebben wij super veel zin in de introweek en de maanden daarna. 
Tijdens deze periode staan wij altijd voor je klaar, dus aarzel niet om ons een 
berichtje te sturen of aan te spreken als je ons ziet! Sinds februari zijn wij hard 
bezig geweest om de introweek te organiseren. Het is traditie bij Arboricultura 
dat de introweek altijd een thema heeft. Dit jaar heeft de introcommissie het 
volgende thema gekozen ….tromgeroffel…..AUSTRALIAN CHRISTMAS!! Kerst 
vieren in de zomer, beter kan het niet toch? Tijdens de introweek kan je de 
introcommissie herkennen aan de rode shirts en blauwe vesten, vaak zullen we 
ook een kerstmuts dragen. Neem zelf ook je leukste kerst- en zomerkleding 
mee en dan ben je helemaal in thema!

Introweekend
Het plezier eindigt niet bij de introweek. Na de introweek heb je de kans om 
samen met de rest van Sv. Arboricultura naar introweekend te gaan! Introweek-
end is het perfecte weekend om na alle stress en activiteiten even lekker uit 
te rusten op een ander kampterrein met een lekker pilsje in hand. Alles wordt 
voor je geregeld dit weekend, het enige wat we hoeven te doen is eventjes 
beunen bij Staatsbosbeheer. Als je mee wilt op dit super gezellige weekend, 
laat het even weten aan je mentor of iemand van de introcommissie!

Wij hebben er al super veel zin in en kunnen 
niet wachten om jullie allemaal te zien! 
Groetjes,
Introcommissie 22’-23’



SV. QUERCUS
S I N D S  1 9 5 4

Wil jij je studentenleven 
een extra draai geven? 

 
Dan biedt Studentenvereniging Quercus jou de

mogelijkheid om jezelf te ontplooien, denk hierbij aan het
vergroten van sociale netwerk, leer jezelf en je kwaliteiten

kennen en vooral genieten van veel gezelligheid en feesten!
 

Wat maakt Quercus.....Quercus?!
 

Disputen en dispuutshuizen-Lichtingen-Jaarclubs-
Commissies-Verenigingshuizen

 
Lustrum-Bierweek-Koningsdag-Zeilweekend-Diesfeesten-

Skiweek-Zusterbezoeken-Dipuutsfeesten

Contact Vicevoorzitter, Niza Peters: 06-30402174



Sport onbeperkt  
met 1 abonnement

bij 60 sportlocaties.

NU
€20,95 
per maand



To all Dutch & Internationals

International Study Association

Join Ambrosia

For the coming year 

2022 - 2023

We organise study-related activities: 
from workshops & excursions to guest 

lectures!

But also big and fun social events like 

the christmas ball and sports 

tournaments!

Definitely BIG PLANS, for our 

FUN social activities, too!!

Also, we are happy to support 

International students settle down 

in this new country. Scan the code 

with your WhatsApp camera to join 

our group chat. Even if you are 

Dutch, join us in this multicultural 

community!

Check out our website & sign up at

www.ambrosia-hvhl.nl

INTERESTED?
FOLLOW US ON FACEBOOK: @AMBROSIAHVHL
INSTAGRAM: @AMBROSIA_HVHL
AND LINKEDIN: AMBROSIA HVHL
OR SEND US AN EMAIL: AMBROSIA@HVHL.NL

Studievereniging

Terra Partum

Voor de opleidingen
Tuin- en Landschapsinrichting

Management van de Leefomgeving

Wij organiseren studiegerelateerde evenementen, 
zoals:
- Excursies
- Lezingen
- Studiereizen
- Weekendjes weg
- Workshops
- Planten bijles
- Kijkjes in het werkveld

Schrijf je nu gratis in via:
sv.terrapartum@gmail.com
en blijf op de hoogte van al onze evenementen



Hogeschool Van Hall Larenstein vindt het belangrijk dat iedere student zich zo breed 
mogelijk kan ontwikkelen. Daarom bieden wij als hogeschool de STA aan, oftewel de 
Student Training Academy. Deze organisatie binnen Hogeschool Van Hall Larenstein 
organiseert veel gratis cursussen, trainingen en workshops die carrièregericht en goed zijn 
voor de persoonlijke ontwikkeling van onze studenten. 

Hierdoor krijg jij de kans alles uit je studietijd te halen! 

Het aanbod is standaard te vinden op de studentenportal. In het gebouw hangen ook 
posters en iedere periode wordt er geflyerd. 

Wil jij beter leren organiseren en plannen? Geef je dan op voor de studieplanningsgroep, 
deze wekelijkse bijeenkomsten zullen je helpen je schoolagenda op orde te houden 
waardoor je genoeg tijd overhoudt voor bijvoorbeeld sociale activiteiten. 

Heb jij altijd al willen leren reanimeren? Geef je dan op voor de cursus reanimatie en leer 
door een professioneel team wat te doen in een noodsituatie. 

En dit is nog maar een deel van het uitgebreide aanbod van de STA. Kijk op de portal voor 
andere workshops. 

✓ ‘Ze deed het erg leuk. Ik heb erg genoten van de training zelf en merk nu al dat ik fitter 
achter mijn bureau zit.’ (Fit achter je bureau)

✓ ‘De trainer gaf ons de ruimte en tijd om veel te praten over onze situaties. Haar antwoorden 
waren altijd erg validerend en prettig.’ (Faalangst)

✓ ‘Ze is een hele goede docent, die fijn uitlegt, begrip toont. Ik vind het jammer dat de training 
voorbij is, omdat het zeker van toegevoegde waarde was.’ (Schrijven in het HBO)

✓ ‘Heel goed les gegeven, ik heb er meer van opgestoken dan ik heb kunnen dromen’ (bijles 
GIS)



POWERED BY 
HAN University of Applied Sciences 
Van Hall Larenstein 
ArtEZ 
Rijn IJssel 

ARNHEMSTUDIESTA    

ARNHEM 
STUDIE 
STAD

   

   

   

Arnhem Studiestad wil je vooral laten zien waar de leuke plekken zijn 
in de stad, wat er allemaal te doen is en wie je daar kunt ontmoeten. 
Laat je inspireren door de blogs & vlogs van onze studenten op 
Instagram en Facebook en kom naar Arnhem om het zelf te beleven. 
Samen met onze studie- en studentenverenigingen bezorgen we jou 
een mooie studietijd in Arnhem! 

ARNHEMSTUDIESTAD.NL  

SCHRIJF JE METEEN IN! 

Jouw introductieweek is niet een gewoon begin van je studie. Met je inschrijving ben je 
verzekerd van:
• De tofste en meest legendarische start van je studententijd!
• Een week lang ontbijt, lunch en diner
• Een kampeerplekje op Landgoed Larenstein
• Toegang tot afsluitend feest
De kosten voor deelname aan de introductieweek bedragen 55 
euro.
Enthousiast geworden? Geef je dan vandaag nog op via www.hvhl.nl/introvelp en maak 
je inschrijving direct definitief door de kosten à € 55,00 over te maken, dan kun je gaan 
uitzien naar een mooie week!

Let op! Je inschrijving is pas definitief na ontvangst van de betaling.

Paklijst
Om je goed voor te bereiden op de introductieweek, kun je deze meest belangrijke  
spullen vast gaan regelen:
e Kampeerspullen (tent, slaapmat of luchtbed, slaapzak, kussen)
e  Kleding (voor sport en spel, oude kleding, kleding om in te feesten en regen

kleding)
e Je meest foute zwembroek, badpak of bikini
e Handdoek en toiletspullen
e Bord, beker, bestek en een foute lunchtrommel
e Fiets 

Vragen?
Mocht je nog vragen hebben over de week, de paklijst of  
wat dan ook, mail dan naar introductieweek.velp@hvhl.nl en 
vermeld daarbij je telefoonnummer zodat we je kunnen bereiken. 
Check ook www.hvhl.nl/introvelp voor meer informatie.



Larensteinselaan 26a
Postbus 9001
6880 GB Velp
026 369 56 95 

Agora 1
Postbus 1528
8901 BV Leeuwarden
058 284 61 00

www.hvhl.nl

http://www.hvhl.nl

