Introductieweek
Van Hall Larenstein
Velp, 2018
Een goed begin van je studiejaar!

Voorwoord
Beste toekomstige student,
Terwijl jij op dit moment van een welverdiende vakantie aan het genieten bent, zijn
wij druk bezig met de voorbereidingen van de leukste week van het schooljaar, de
introductieweek!
Vanaf maandag 27 augustus kan jij je loopbaan bij Van Hall Larenstein beginnen met
de introductieweek, een week waarin jij de school, de omgeving en natuurlijk je
studiegenoten leert kennen.
Deze hele week slaap je op Landgoed Larenstein en ga je samen met je studiegenoten
op stap om elkaar beter te leren kennen.
Tijdens deze week maken studenten van VHL je wegwijs in Velp, het landgoed en
natuurlijk ook in de stad. Het programma is gevarieerd en zo is er voor ieder wat wils;
een sport -en spel middag, een gezellige barbecue, feesten bij studentenverenigingen,
relaxen bij het kampvuur of op excursie om wild te spotten.
Hoe kun je je studie beter beginnen dan met de introductieweek?!
Kortom, als jij al net zoveel zin hebt gekregen
in deze week als wij, meld je dan snel aan via:
www.hvhl.nl/introvelp
Wij kijken ernaar uit jou deze week te zien!

Met vriendelijk groet,
Het Introductie Studenten Team VHL Velp

Programma
Op maandag 27 augustus start de introductieweek tussen 10:00 uur en 11:00 uur op
Hogeschool Van Hall Larenstein, waar wij gedurende de hele week op het landgoed
zullen slapen.
Bij het ontvangst wordt
duidelijk op welk kampterrein
je bent ingedeeld, tenzij je van
te voren een kampterrein hebt
gekozen. Er zijn namelijk twee
kampterreinen waaruit je
kan kiezen, Sv. Arboricultura,
of Sv. Quercus, over de
studentenverenigingen verder
meer. Verder krijg je bij het
ontvangst een envelop mee
met allerlei nuttige informatie
voor je studietijd.
Tijdens het opbouwen van je
tentje maak je kennis met je
mentoren en mentorgroep,
waarna de week gezamenlijk
begint met een lunch en sport
-en spel activiteiten.
’s Avonds zijn er feesten in Arnhem georganiseerd door de studentenverenigingen.
Mocht je niet zo van feesten houden? Dan kun je ervoor kiezen om deel te nemen aan
een excursie in de natuur of kun je blijven chillen bij het kampvuur.
Andere activiteiten die deze week zullen plaatsvinden, zijn een middag zwemmen,
een fietstocht door Velp, het intropoly in samenwerking met andere hogescholen en
we sluiten af met een spetterend eindfeest waarbij studenten van de HAN, Van Hall
Larenstein en Artez welkom zijn! Op vrijdag 31 augustus ontbijten we nog gezamenlijk
waarna je huiswaarts keert en terug kan kijken op de leukste week van het schooljaar!
Heb je na deze week nog niet genoeg gehad van het feesten? Vraag dan naar het
verlengingsweekend van één van de studentenverenigingen!

Sv. Arboricultura

Sinds 1908 staat sv. Arboricultura bekend om gezelligheid, dikke feesten en leuke educatieve activiteiten. De vereniging bestaat nu al 110 jaar! Hiermee zijn we de oudste
hbo-studentenvereniging van Nederland. Bij Arbori is iedereen welkom. Niks moet,
alles mag. In onze soos, in de binnenstad van Arnhem, hangt een goede sfeer en zijn
we altijd in voor een feestje!
Activiteiten
Door het jaar heen worden er veel leuke activiteiten georganiseerd. Grote feesten in onze soos,
high beers, ﬁlmavonden, spelavonden, dartavonden, geweldige weekendjes weg, een wintersportweek en nog veel meer. Dat wil je dus niet missen!
Commissies, ontwikkel jezelf!
Arbori kent veel verschillende commissies. Of je het
nu leuk vindt om te tappen, muziek te draaien tijdens
feesten, deze te gekke feesten zelf neer te zetten, of
juist studiegerelateerde activiteiten te organiseren,
Arbori heeft het allemaal!
Netwerken bij Arbori
Omdat we jouw schoolwerk ook heel belangrijk vinden, organiseren we opleidingsgerichte activiteiten. Meerdere
malen per jaar is er bijvoorbeeld een ‘takkenbar’, waar je
alle planten kunt leren voor je toetsen. Ook worden er regelmatig interessante lezingen en excursies georganiseerd!
Hier bereid je ook je netwerk mee uit, wat alvast handig is
voor na je studietijd. Het groene werkveld is een kleine
wereld. Je medestudenten van nu zullen je collega’s van later
worden. Eeuwige vriendschappen ontstaan bij Arboricultura!
Wordt jij al enthousiast?
Wil je meer weten over Velp, de vereniging of studeren bij Van Hall Larenstein? Schrijf
je dan in op het kampterrein van Arboricultura en kijk op onze Facebook of website.
Je kan altijd contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.
Contact
www.arboricultura.nl
secretaris.arboricultura@gmail.com
https://www.facebook.com/JungleFeverIntro
Instagram: @introweek_sv.arboricultura

Kamers
Ben je nog op zoek naar een
kamer? Wij helpen je graag! Mail
naar kamers@arboricultura.nl.

Jungle Fever
Introductieweek (én weekend) bij Arboricultura
Schrijf je in voor de introductieweek op het kampterrein van Arboricultura! Het thema van de introductieweek is Jungle Fever. Ga
met ons mee op safari om te feesten als beesten! Je hebt geen
zorgen, zorg maar dat je geniet. Heb je aan het eind van deze
week nog geen genoeg van alle feesten en gezelligheid? Ga dan
met ons mee op introweekend tot en met zondag 2 september
en leer Arboricultura en haar leden nog beter kennen! Tijdens de
introweek kan je je voor dit weekend inschrijven.
Contact:
www.arboricultura.nl
https://www.facebook.com/JungleFeverIntro
Instagram: @introweek_sv.arboricultura

Sv. Quercus

De Studentenvereniging van hogeschool
Van Hall Larenstein en het MBO Helicon.
In de bijna 65 jaar die wij bestaan, hebben wij onze sociëteit op verschillende
locaties gehad. Zo is Sv. Quercus begonnen in de kelders van de Witte Villa in
park Sonsbeek. Nu de dag is onze Sociëteit gevestigd in het historische pand
aan de Rijnstraat en draagt de naam ‘De Drie Haringen’.
Bij Studentenvereniging Quercus ontstaan vriendschappen voor het leven. Het
draait hier om gezelligheid en ontspanning, wat je studententijd aangenamer
maakt. Daarnaast heb je genoeg tijd voor je studie.
Midden in de binnenstad en in één van de oudste panden van Arnhem staat
onze geliefde Sociëteit ‘De Drie Haringen’. Er is veel te beleven in en rond
onze sociëteit. Elk jaar staan er veel leuke, nieuwe en terugkerende activiteiten
gepland bij Quercus. Denk hierbij aan themafeesten, zeilweekenden,
barbeques en niet te vergeten onze zeer geliefde introductieweek! Niet alleen
is een studentenvereniging goed voor de feesten en de gezelligheid, maar
ook voor het leggen van contacten. Het Quercusnetwerk biedt vele contacten
die kunnen helpen bij het zoeken van stages en banen. Word jij lid van ons
netwerk? Dit kan niet alleen bij één van onze disputen maar ook bij de vele
commissies die de vereniging kent. We verwelkomen jullie om je eigen draai te
vinden binnen de mooiste vereniging van Arnhem én omstreken!

Introductieweek
De introductieweek op Van Hall Larenstein.
Je studie op Van Hall Larenstein begint met een week vol nieuwe
contacten, gezellig kamperen en leuke activiteiten op Landgoed
Larenstein. Ben jij op maandag ochtend verhinderd om naar Velp
te reizen? Of lijkt het je leuk om al kennis te maken met onze
vereniging? Neem dan contact met ons op. Wij zien jullie allen in
de introductieweek!
De Quercusverlenging.
Heb je nog zin om een avondje door te feesten en te relaxen? Dat
kan! Na de ontzettend leuke introductieweek wordt er namelijk
de Quercusverlenging georganiseerd. Kom gezellig samen met
Quercusleden lekker kunt genieten van hoge kampvuren, enkele
unieke activiteiten en koken in lege bierfusten. Je leert het nachtelijke
feestgesuis van Velp kennen en daarmee hopen we dat deze week
voor jou echt onvergetelijk zal zijn! Ook leer je de studentenvereniging
en de leden nog beter kennen! Dit zal plaatsvinden op de
vrijdagmiddag in één van de Quercushuizen.
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Volg ons op:

‘De Drie Haringen”

?
Contact of vragen
Renée Crommelin
gmail.com
secretaris.quercus@
Jorrit Willard
06 36220195
@gmail.com
voorzitter.quercus

Ben jij student en christen? Kom dan vooral eens langs bij Ichthus Arnhem.
Bij onze kleine hechte vereniging genieten we van het mooie studentenleven en
zijn daarnaast ook op zoek naar hoe we ons geloof concreet kunnen toepassen
in het dagelijks leven. Om de week komen we samen in kringen, dan denken
we na over het leven en geloof. De andere weken hebben we activiteiten zoals
algemene ledenvergaderingen, lasergamen, man/vrouw avonden, gala,
sprekersavonden, borrelen. Daarnaast hebben we introductie-, lift- en
thuisblijfweekenden.
Meer weten? Zoek ons op tijdens de introductieweek of kom langs bij een van
onze introactiviteiten.
Kijk voor meer informatie op: www.ichthusarnhem.nl

Wil je een kamer & christelijke huisgenoten? Mail dan:
geefmijeenkamer@ichthusarnhem.nl

Kosten
De kosten voor deelname aan de introductieweek bedraagen €55,- en hiervoor krijg
De tofste meest legendarische start van je studententijd!
Een week lang ontbijt, lunch en diner.
Een kampeer plekje op Landgoed Larenstein.
Toegang tot het festival: Arnhem Intro Festival

Enthousiast geworden? Geef je dan op via www.hvhl.nl/introvelp en maak je
inschrijving direct definitief door de kosten (€55,-) te voldoen via:
NL10 ABNA 0570 4329 36
t.a.v. Van Hall Larenstein
o.v.v.: ‘IC 2018 Velp’ +
jouw voor- en achternaam.
LET OP! Je inschrijving is pas definitief na ontvangst van de betaling.

Paklijst
Om je goed voor te bereiden op de introductieweek is er een paklijst waar de meeste
belangrijke zaken op staan:
Kampeerspullen (tent, slaapmat of luchtbed, slaapzak, kussen)
Kleding (voor sport en spel, oude kleding, kleding om in te feesten en regenkleding)
Je meest foute zwembroek, badpak of bikini
Handdoek en toiletspullen
Bord, beker, bestek en een foute lunchtrommel
Fiets

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.

