
Introductieweek
Van Hall Larenstein

Velp 2019
Een goed begin van je studie!



Beste toekomsge student,

Vanaf maandag 26 augustus kan jij je loopbaan bij Van Hall Larenstein beginnen met de 
introduceweek, een week waarin jij de school, de omgeving en 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 dTijdens deze week maken studenten van VHL je wegwijs in Velp, het landgoed en
natuurlijk ook de stad. Het programma is gevariëerd en zo is er voor ieder wat wils;
een sport- en spel middag, en gezellige barbecue, feesten bij studentenverenigingen,
relaxen bij het kampvuur of op excursie om wild te spoen.

Hoe kun je beter aan je studie beginnen dan met een introduceweek!



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
kikiezen, Sv. Arboricultura, of 
Sv. Quercus, over de 
studentenverenigingen verder
meer. Verder krijg je bij het 
ontvangst een envelop mee
met alerlei nu ge informae
voor je studiejd.

Tijdens hTijdens het opbouwen van je 
tentje maak je kennis met je
mentoren en mentorgroep 
warna de week gezamenlijk
begint met lunch, sport en
spel- acviteiten.

Andere acviteiten die deze week zullen plaatsvinden zijn een middag zwemmen en
een fietstocht door Velp. Onder de vlag van Arnhem Studiestad organiseren we samen
met twee andere hogescholen (HAN en ArtEZ) de Arnhem Introdag. Je maakt die dag
kennis met de stad Arnhem, en schui aan bij een speerend gezamenlijk eindfeest! 
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Activiteiten
Door het jaar heen Door het jaar heen worden er veel leuke activiteiten 
georganiseerd. Grote feesten in onze soos, huisfeesten, 
spannende spelavonden, dartavonden, geweldige 
weekendjes weg, bezoeken aan zusterverenigingen, 
verschillende workshops, gezellige uitstapjes en nog veel 
meer. Dat wil je dus zeker niet missen!

Kamers
Ben je nog op zoek naar een kamer? Wij helpen je graag! Mail naar 

kamers@arboricultura.nl
Klinkt dit jou goed in de oren?
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
info@arboricultura.nl
Duizelsteeg 21, Arnhem

Opleidingsgericht
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!

Netwerken bij Arboricultura
Het groene werkveld is een kleine wereld. Je medestudenten van nu 
zullen later je collega’s worden. Hoe leer je beter netwerken dan door 
er nu al mee te beginnen. Eeuwige vriendschappen ontstaan bij 
Arboricultura! Ook is er een netwerkborrel waar je contacten op kunt 
doen voor latere stages of beroepsmogelijkheden. 

Commissies, ontwikkel jezelf!
Arboricultura kent veel verschillende commissies. Leer nieuwe 

vaardigheden door je aan te sluiten bij een van deze commissies. 
Of je het nu leuk vindt om te tappen, studie gerelateerde 

activiteiten te organiseren, feesten te organiseren of met geld 
bezig te zijn, Arboricultura heeft het allemaal!

Sv. Arboricultura

Sociale media
www.facebook.com/Sv-Arboricultura-introweek

Instagram: @sv.arboricultura_introweek
Snapchat @geitstudent
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Dit jaar bestaat Sv. Quercus 65 jaar. In deze 65 jaar hebben wij onze sociëteit 
op verschillende locaties gehad. Het begon allemaal in de kelders van de 
Witte Villa in park Sonsbeek. Hier kwamen geregeld studenten samen om hun 
studietijd te verrijken. Nu de dag is onze Sociëteit gevestigd in het historische 
pand aan de Rijnstraat en draagt de naam ‘De Drie Haringen’. Er is veel te 
beleven in en rondom onze sociëteit. Elk jaar staan er veel leuke nieuwe 
en terugkerende activiteiten gepland bij Quercus. Denk aan de Bierweek, 
Quercus Zeildag, Skiweek en natuurlijk de Introductieweek.

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. 
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 onderdeel van ons netwerk? Dit kan niet alleen bij één van onze 
disputen maar ook bij een van de vele commissies die de vereniging kent. 
We verwelkomen jullie om je eigen draai te vinden binnen de mooiste 
studentenvereniging van Arnhem én omstreken!

Sv. Quercus

KMW AfterParty!

Quercus-Nji-sri loop!



Voordat we gaan beginnen met studeren willen we jullie eerst beter leren 
kennen ti jdens onze geliefde KennisMakingsWeek, beter bekend als de 
KMW. In deze week maak je kennis met Van Hall Larenstein door middel 
van een week vol nieuwe contacten, gezellig kamperen en leuke acti viteiten 
op Landgoed Larenstein. Ook krijg je een voorproe� e van het echte 
studentenleven in Arnhem en Velp. 

Wil je meer te weten komen over Sv. Quercus en de Introducti eweek, volg 
ons dan op Facebook en Instagram of neem een kijkje op onze website: www.
svquercus.nl 
Wij zien jullie alle graag in de KMW!

Contact of vragen?
Xanthe Brouwer
secretaris.quercus@gmail.com 
Ingeborg Efdée
0655019625
voorzitt er.quercus@gmail.com

Facebook: Studentenvereniging Quercus
Instagram: @sv_quercus

Introductieweek

Quercus-Nji-sri loop!
Karaoke! KMW Commissie!

Volg ons op:

Sv. Quercus Societeit
‘De Drie Haringen”

Rijnstraat 63, te Arnhem





LaarX heeft elke dinsdagavond een activiteit
gepland van 19:00 tot 21:00 in de vorm 
van lezingen en excursies. Deze zijn open
voor zowel leden als niet leden.

Waarom lid worden?

- 10% korting op bijna het hele assortiment
vvan Veldshop.

-Kortingen op Crossbill guides.

-Kortingen op koffie & excursies.

Dat allemaal voor maar €10,-
Naast deze wekelijkse activiteiten worden er
excursies & werkdagen georganiseerd op
tal van locaties waaronder het landgoed zelf!



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



 

Open Week
Wil jij niet wachten tot het nieuwe collegejaar begint om kennis te maken? 
Van 17-21 juni 2019 hebben we bij Ichthus een open week! Kom gerust langs 
bij één van onze activiteiten, vinden we leuk!

Intro activiteiten
Na de introweek van Larenstein hebben wij zelf ook nog een aantal intro 
activiteiten, die zien er als volgt uit: 

 •  Intro-BBQ  Donderdag 5 september
 •  Intro-activiteit Donderdag 12 september
 •  Intro-kring  Donderdag 19 september 

We nodigen je van harte uit om kennis te maken met onze vrolijke vereniging!
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