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Voorzitter Introductiecommissie 2021

Lieve eerstejaars,

Welkom bij de introductie voor Wiskunde (en Toepassingen),
Natuurkunde, TWIN en TWINFO! Deze introductie zal voor
velen van jullie de eerste kennismaking met de Universiteit
Utrecht, de stad en je medestudenten zijn. Ik ben erg blij dat
ik dit met de introductiecommissie voor jullie mag organise-
ren en zo deel uit mag maken van het begin van een nieuwe
fase: je studententijd. Een spannende, maar vooral erg leuke
tijd waarin je colleges volgt, tentamenstress ervaart, nieuwe
mensen leert kennen, meer zelfstandigheid krijgt en een hoop
gezelligheid meemaakt.

Drie jaar geleden begon ook mijn studententijd met deze
introductie. Ik wist niet wat ik moest verwachten toen ik
het Minnaert binnen stapte. Mijn gedachte was toen om het
gewoon op mij af te laten komen. Ik kijk nog steeds met
veel plezier terug op die twee weken en kan zeggen dat ik er
mensen heb leren kennen die ik nu tot mijn beste vrienden reken. Dit is niet alleen erg
gezellig tijdens het studeren, maar ook erg handig: we helpen elkaar als iemand een
opdracht niet begrijpt en je hebt altijd iemand om mee te sparren over de stof.

De afgelopen tijd is vast anders geweest dan je je had voorgesteld: je middelbare
schooltijd afsluiten in een pandemie, je studie kiezen zonder fysieke open dagen en
vooral veel onzekerheid. Daarom hebben wij erg ons best gedaan om voor jullie een
zoveel mogelijk fysiek programma neer te zetten. Zo kun je de universiteit, de stad en
je medestudenten toch het beste leren kennen.

Het thema van deze introductie is de Introlympische Spelen. Tijdens deze Spelen zul
je strijden voor jouw sport om te laten zien dat jouw sport het best kan sporten en
om de Introlympics te winnen. Helaas zal niet iedereen kunnen winnen, maar gelukkig
is er wel een troostprijs. Je zult namelijk wegwijs worden op het Utrecht Science
Park en in de mooie binnenstad van Utrecht en je zult veel informatie krijgen over
je nieuwe studie. Daarbovenop zul je je hopelijk vermaken en veel nieuwe vrienden
maken binnen en buiten je mentorgroepje die begeleid wordt door twee mentoren aan
wie je al je vragen kunt stellen. Daarnaast is er ook een hoop informatie in dit katern
te vinden.

Namens de gehele introductiecommissie wil ik je veel plezier wensen tijdens deze intro-
ductie. Mijn advies: laat het vooral op je afkomen en geniet!

Let the games begin!

Veel liefs,
Veerle van den Hurk
Voorzitter Introductiecommissie A-Eskwadraat 2021
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Kandidaat-Voorzitter A-Eskwadraat

Lieve eerstejaars,

Ik weet nog goed hoe ik het begin van mijn studie-
tijd inging (waarschijnlijk omdat dat ook pas twee
jaar geleden was). Ik wist niet wat ik moest ver-
wachten, maar had zeker zin om kennis te maken
met mensen binnen mijn studie en meer te leren
over hoe studeren nou eigenlijk werkt.

Ik heb me zelf in mijn eerste jaar vooral aangepast
aan de nieuwe situatie; ik ging uit huis, startte met
werken en wilde daarnaast ook nog wel vakken ha-
len en genoeg tijd maken voor wat borrels/feestjes.
Vooral bij dat laatste merkte ik dat ik me heel
erg op mijn plek voelde bij A-Eskwadraat, en van
daaruit ging ik naar steeds meer activiteiten, even-
tueel ook in commissies en zit ik nu zelfs in het
kandidaat-bestuur.

Het komt er dus eigenlijk op neer dat ik in de
laatste paar jaar een plek heb gevonden waar ik me op mijn gemak voel en waar ik
graag wil zijn, gevuld met mensen waar ik het vrijwel altijd goed mee kan vinden.
Hierom zou ik jullie als nieuwe studenten ook zeker aanraden om een keer langs te
komen zodat je erachter kan komen of het ook iets voor jou is. Mij zal je waarschijnlijk
veel in de kamers en bij activiteiten zien, dus kom vooral op me af met vragen over
wat dan ook of gewoon om een praatje te maken!

Nog een laatste ding voordat ik hier maar even mijn mond hou: Veel plezier in jullie
intro en hopelijk zie ik jullie snel!

Matthieu Barentsen
Kandidaat-voorzitter A-Eskwadraat
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Het Verhaal

Daar sta je dan, met de vlag in je handen. Wachtend totdat ze je roepen. “Azer-
beidzjan!” , hoor je op de achtergrond. “Zo ben ik pas overmorgen aan de beurt”,
denk je bij jezelf. Lichtelijk gëırriteerd over de snelheid, beweeg je met de rij mee.
“België!”, klinkt het. Waarom tikt de tijd zo langzaam? Een gevoel van rusteloosheid
overmeestert je. De ogen van de wereld zullen zometeen op jou gericht zijn. Staat
mijn gulp open? Oh nee wacht, sportbroeken hebben geen gulp. Je doet je best om de
rusteloosheid te onderdrukken. Tevergeefs. “Chili!”, luidt de omroeper. Rusteloosheid
verandert in moedeloosheid. Jarenlang heb je voor dit moment getraind, maar was het
wel genoeg? De laatste training ging niet heel denderend. En je been voelt ook wel een
beetje raar aan. Misschien heb je een spier verrekt? Nee, dat is onzin. Dat praat je
jezelf aan. “Djibouti!”, galmt het. Nog even en dan ben jij aan de beurt, maar ben je
het wel waard om hier te staan? Moedeloosheid is nu totale paniek geworden. Het is
waarschijnlijk beter om te stoppen nu het nog kan. Radeloos kijk je om je heen met de
hoop een vluchtroute te vinden. Het enige wat je ziet, zijn je ploeggenoten. Ze lijken
helemaal niet in paniek, maar waarom? Plots realiseer je dat je wel heel lang naar je
ploeggenoot aan het staren bent. Je draait je snel om. “Hopelijk heeft niemand dat
gezien”, denk je bij jezelf. Echter, voordat je weer bij zinnen kon komen, voel je een
ruk aan je shirt. “Kom op! Doorlopen. Jullie zijn omgeroepen!”, schreeuwt de wachter
in je gezicht terwijl hij je naar de ingang duwt. Je voelt je hart racen door je borstkas.
Toch stap je het licht tegemoet. Je bent buiten. Verblind door het zonlicht, loop je
door. Maar dan hoor je het: alle mensen die voor je applaudisseren en juichen. Een
arena vol met toeschouwers speciaal gekomen om jou te zien presteren. Trots begin je
met je vlag te zwaaien. Het is jouw moment en je weet nu: “Ik ga de Introlympische
Spelen winnen!”
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Supermentoren

Zoals welbekend kennen de Introlympische Spelen twee componenten: een zomer- en
een winterspelen. Beiden zullen tegelijkertijd middenin de zomer plaatsvinden. In het
kamp van de zomerspelen zullen we sporten zien zoals basketbal, schermen en roeien.
Bij de winterspelen zien we snowboarden, kunstschaatsen en ijshockey. In tegenstelling
tot de saaie na-apers van de Olympische Spelen, nemen onze sporten het onderling
tegen elkaar op voor die felbegeerde gouden medaille en daarmee wordt definitief de
vraag beantwoord: welke sport kan het best sporten? Dit zijn de kanshebbers om hun
naam vereeuwigd te zien worden als kampioen van de Introlympische Spelen:

Dunk It Olaf - Basketbal

Je hoort ons al van ver aankomen, het overwinningsgedribbel kan niemand ontgaan.
Iedere open kans benutten wij om te scoren. We gaan laten zien dat niet alleen Ameri-
kanen een beetje kunnen basketballen, maar dat wij als Nederlandse bèta’s ook van de
andere sporten kunnen winnen. Met ons basketbaltalent gaan wij op ieder onderdeel
die driepunter halen. Wij hebben de ballen om voor onze mooie sport op te komen en
met onze lengte steken wij met kop en schouder boven alle andere sporten uit.

Daarnaast kunnen wij met mijn succesvolle familie niks anders doen dan winnen. Zo
won mijn neef Dunk it Laurence twee jaar geleden het songfestival en heeft mijn oom
de keten Dunk it Donuts opgericht. Het talent van mijn familie stroomt natuurlijk ook
door mijn aderen, dus onze winst is een feit!

De andere sporten zullen er geen bal van begrijpen hoe wij deze intro zo gemakkelijk
hebben gewonnen.

De ballen!

Lanselot - Schermen

En garde! Het is tijd om te laten zien dat de Introlympische Spelen niet met krachtpat-
serij maar met vlijmscherpe precisie gewonnen zullen worden; wij vertonen voetenwerk
zoals je dat normaal alleen op de dansvloer ziet en zien altijd wel de kier in het harnas
van onze tegenspeler. Het gezegde gaat misschien wel “don’t bring a knife to a gun-
fight”, maar hier laten wij ons niet door verontrusten gezien de scherpschutters dit jaar
toch niet meedoen! Mijn voorvader, Sir Lancelot, was een van de welvarendste ridders
en zwaardvechters en zijn nalatenschap is een klassieke vechtkunst in deze moderne
wereld. Met een Franse grip op zijn sabel riep hij: wees één met het zwaard en hoor
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vanzelf het applaus. Met deze woorden zullen wij al onze tegenstanders zelfs met één
hand achter onze ruggen verslaan en met heldhaftigheid de intro winnen!

Stuurtje Set - Roeien

Wij gaan, met de riemen die we hebben, alle andere sporten voorbij roeien dit jaar!
Zo snel, dat het enige wat ze zullen zien, onze kekke zonnekleppen en snelle planga’s
zijn. Als stuurtje neem ik de taak op mij om alle roeiers op te hypen! AANHALEN!
AANHALEN! KRACHT OP DIE BENEN!!!

We moeten allemaal op dezelfde voortplantingssnelheid
frequentie

zitten deze intro, want onze slagen
moeten perfect in sync zijn. Dit betekent knallen totdat je niet meer op je benen kunt
staan. Niemand roeit te snel en niemand te langzaam; voor perfecte constructieve
interferentie. En dat kunnen wij!

Andere sporten die denken dat ze nog kans maken, slaan de plank goed mis! Ze hebben
de boot toch echt gemist, want niemand zit in hetzelfde kampioens-schuitje als wij. En
wanneer wij feestend onze winst in ontvangst nemen, vallen andere andere sporten
duidelijk buiten de boot.

Mega Mees - IJshockey

Je zou er bijna in slaap van vallen hoe mega saai en soft sommige sporten kunnen
zijn. Wat mij betreft mag er wel iets meer POWER in. Wij ijshockeyers zijn niet bang
voor een stoot of kras. Zo groot als wij eruitzien zo mega groot zal onze overwinning
dan ook zeker zijn. Bij het ijshockeyen zijn we niet alleen bezig met onze kracht en
de snelheid van onze puck. Wij koude hockeyers staan namelijk ook bekend om onze
strategische inzichten en teambuilding. Als wij dus goed samenwerken weet ik zeker
dat dit appeltje ijsje is. Laten we er met zijn allen voor zorgen dat de andere sporten
compleet in de kou staan en bevriezen. Ook dit gaat met onze ijskoude moves zeker
lukken. Dus pak je helm en pak je stick, want wij winnen dit dik!

Boarder Baukje - Snowboarden

Er staat uiteraard maar één sport bovenaan op de berg, en dat is snowboarden. Het is
namelijk erg lastig om met zo’n plank naar boven te komen, en keihard naar beneden
gaan is natuurlijk veel leuker. Voor ons snowboarders is dat snowboard en wij gewoon
twee handen op één Baukje. Hier in Nederland, het meest bergachtige gebied van
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Europa, is goed kunnen snowboarden niet vanzelfsprekend, maar hieruit spreekt juist
onze daadkrachtigheid om de beste te willen zijn!

De andere kleuren kunnen de winst wel op hun Baukje schrijven, want alle pogingen
om ons te vernederen ontwijken wij met onze soepele bochten. Als anderen in de weg
staan dan springen wij eroverheen met een dubbele backflip, en als ze nou nog niet
doorhebben dat wij gaan winnen dan hebben ze echt een snowboard voor hun kop.
Zo’n intense strijd gaat je natuurlijk niet in de koude kleren zitten, maar zodra wij het
strijdveld betreden weet ik zeker dat de andere kleuren de winst als sneeuw voor de
zon zullen zien verdwijnen!

Ice Ice Milan - Kunstschaatsen

Op de vraag wat de beste sport is, is natuurlijk maar één goed antwoord: Kunst-
schaatsen. Alle andere sporten zijn lomp, pijnlijk of saai en je komt er helemaal vies
en rood uit. Maar niet kunstschaatsen, er wordt met ons gegooid (of we gooien met
mensen), we lanceren onszelf meters de lucht in, we doorstaan de kou in koude en
(vooral voor vrouwen) korte kleding en dit alles doen we zonder rood hoofd of vieze
zichtbare zweetplekken.

Wij bepalen volledig onze eigen score, en ik verwacht niets minder dan een dikke vette
10 als eindbeoordeling. Door zelf al onze pasjes zo precies en synchroon mogelijk te
doen kunnen de andere sporten er niets aan doen dat wij als winnaars uit de intro
strijd gaan komen.

Het kan niet anders dan dat wij met één been in de lucht als eerste over de finishlijn
schaatsen!
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De Illustere Introductiecommissie 2021

Veerle van den Hurk - Voorzitter
Veerspringer

Als Veerspringer moet je meerdere disciplines beheersen,
het is namelijk onderdeel van een meerkamp. Eigenlijk
wat je als voorzitter ook doet: van alle medesporters uit
het intro-team op de hoogte blijven. Maar: als je er bij
geen enkel onderdeel van de meerkamp uitspringt, ga je
niet winnen! Ik focus mij daarom meer op het houden van
overzicht en het maken van draaiboeken. Ik sta te springen
om jullie in september te ontvangen bij de introductie!

Lizanne van der Laan - Secretaris
Wind in de Zeilliez

De afgelopen maanden heb ik alle zeilen bijgezet om
al jullie vragen te beantwoorden en heb ik een oogje in het
zeil gehouden bij het ALFAS. Ook ben ik net als Laura
Dekker de hele wereld over gevaren om aan jullie brieven
te bezorgen. Hopelijk leren jullie tijdens deze intro op
jullie eigen kompas zeilen, zodat we na de introductie
allemaal weer met een gerust hart onder zeil kunnen gaan.

Lisanne Waardenburg - Penningmeester
Koopjes scorende VolLiesballer

Als volLiesballer zorg ik ervoor dat er geen cent op
de grond valt. Ik vang de inkomsten op en zorg ervoor
dat ze met mooie set-up op de goede plek terecht komen.
Daarna kunnen mijn commissiegenoten het met een
smash afmaken. Dit alles om ervoor te zorgen dat jullie
mentorgroepen na de intro als een ingespeeld team samen
kunnen werken.
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Noor ten Veen - Contactpersoon
KaNoorvaarder

Sploosh sploosh met gemak peddel ik in de DMs van
de studieadviseurs. Met mijn functie zorg ik dat geen
enkele helper of mentor de boot mist en tussen wal en schip
valt. Met Corona zitten we allen in hetzelfde schuitje,
maar als Introcommissie zorgen we in elk geval dat het
een leuk schuitje is! Bij deze wens ik jullie in elk geval een
welVarende intro!

Ruben de Vries - Sponsorcommisaris
Roeiben

Splash splash sploosh. Het dansen van de roeiriemen
over het wateroppervlak vormt zich tot een vast en
krachtig ritme, zodat het intro-bootje zich als één geheel
voortbeweegt. Slag voor slag vaar ik langs de sponsorcon-
tacten en laat ik het geld naar binnen stromen. Met de
rug naar de boeg kun je daar blindelings op vertrouwen.
Je moet immers Roeiben met de riemen die je hebt.

Juri Sampieri Bjornsson – Promocommissaris
tweemaal introlympische goud winnende Jurdoka

Jackie Chan, Bruce Lee, Juri Sampieri Bjornsson.
Alle drie grote namen in de vechtsport. Het geheim
achter hun grandioos succes? Ze waren alle drie ooit
promocommissaris geweest tijdens de introductie. De
discipline en precisie die je opbouwt door promo te maken
en dit katern te schrijven, is precies dat wat nodig is om je
tegenstander de vloer van dichtbij te laten zien. Bruce Lee
zei daar ooit over:

”
The successful warrior is the average

man who has written a katern for the intro.”
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Isabel Floor - Spellencommissaris
Ninja Tai ChIsabel

Adem in en adem weer uit, laat alle stress van je af
glijden terwijl je je lichaam therapeutisch door de ruimte
beweegt. Alleen dan kan je de innerlijke kracht vinden om
een echte Tai Chi ninja te worden en om spellencommis-
saris te zijn. Verheugd kan ik jullie vertellen dat ik daar
in ben geslaagd en hele toffe spellen bij elkaar heb weten
te sprokkelen.

Jochem Kuijvenhoven - Materiaalman
Nederlandse beste Jonkbalspeler

Home run! Ik kom even een idee pitchen: wat nou
als jij je slag wil slaan maar geen thuisplaat hebt? Dan
ben je bij mij aan het juiste honk! Elke knuppel, bal of
lintje is zorgvuldig door mij gekeurd en ingepakt. Zo weet
je zeker dat je goed materiaal hebt en nooit een foutbal
slaat!

Maarten Henzen - Tjemp
Maartrathon renner

Het was als een marathon om deze introductie te or-
ganiseren, maar als echte hardloop Tjempion heb ik al
mijn deadlines weten te halen. Door al mijn medelopers
aan te moedigen en een duwtje in de rug te geven hebben
we een fantastische Summer Introlympics voor jullie
neer weten te zetten. Tijdens deze intro zal ik langs de
route staan om jullie aan te moedigen om als de nieuwe
Usain Bolt of Churandy Martina de eindstreep van deze
onvergetelijke twee weken te behalen.
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Bas Nijmeijer & Milan Kremers - Bestuursleden
Bestuur Met Xylofonen (BMX)

Als professionele BMX-ers staan wij altijd klaar, wachtend
op het startschot. Het moment lijkt wel eeuwen te duren.
Maar dan. . . Met een schreeuw om hulp vallen de hekken,
en zijn wij los. Zo snel mogelijk racen wij naar waar
om hulp wordt geroepen, niet bang om over hobbels - of
officials - heen te gaan. Zo zorgen wij er mede voor dat
deze Introlympische Spelen op rolletjes zullen verlopen.

We wensen jullie een sportieve introductie toe!
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Programma

Het kan zijn dat de starttijd van een activiteit eerder is dan de eindtijd van de voor-
gaande activiteit. Dit heeft te maken met het feit dat deze activiteiten in shifts worden
georganiseerd. Voor meer informatie over de shifts wordt je verwezen naar het volgende
hoofdstuk.

In de laatste kolom staat of er een online alternatief wordt aangeboden voor
de fysieke activiteit in het geval dat je niet fysiek aanwezig kunt zijn.

Eerste Week

Maandag 6 September Online Alternatief
8:45-11:30 Aanmelden Ja
9:00-12:00 Opening Ja
9:45-13:00 Kennismaking met je mentorgroep Ja
12:00-17:00 Uithofspel Ja
17:00-19:00 Eten Nee

Dinsdag 7 September Online Alternatief
11:00-13:00 Startbijeenkomst Ja
12:00-14:00 Lunchtijd Nee
13:00-18:00 Crazy 88 Nee
17:00-19:00 Eten Nee
19:00-... Utrecht by Night Nee

Woensdag 8 September Online Alternatief
Ochtend Colleges :( Ja
13:00 - 17:00 Escaperoom :) Ja

Donderdag 9 September Online Alternatief
10:00-16:00 Introlympics Endgame Nee
20:00-... Pubquiz Uitsluitend Online

Vrijdag 10 September Online Alternatief

13:00-17:00
ALFA voor Wiskunde, Natuurkunde en
TWIN(FO)

Ja

13:00 - 17:00
Poolen voor Wiskunde, Natuurkunde en
TWIN(FO)

Nee
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Tweede Week

Maandag 13 September Online Alternatief
11:00-12:00 Lezingen Uitsluitend Online

Donderdag 16 September Online Alternatief
18:00 - 21:00 Barbecue Nee
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Meer Informatie over het Programma

Maandag 6 september

Op maandagochtend beginnen we met de registratie in hal van het Minnaertgebouw.
Vanwege corona zullen veel activiteiten in shifts gebeuren. In je mail ontvang je jouw
persoonlijke rooster en op je eerste dag zal je van je mentor een uitgeprinte variant
ontvangen. Ieder van jullie komt bij ons langs om te bevestigen dat je aanwezig bent
en start met je studie. Je ontvangt dan een Introkatern (dit boekje). Hierna worden
jullie welkom geheten door de decaan van de faculteit, de kandidaats-voorzitter van
A-Eskwadraat en de voorzitter van de Introductiecommissie.

Daarna is het tijd om kennis te maken met je mentorgroepje, waar je de rest van je
introductie mee zult optrekken. Je mentorgroepje bestaat uit medestudenten en twee
ouderejaarsstudenten, die je als mentor tijdens de introductie zullen begeleiden. Tevens
vormt de mentorgroep de tutorgroep waar je tijdens je studie meer mee te maken zal
krijgen. Bij je tutorgroep hoort je tutor, een docent van het departement waaraan je
studeert, en je stutor, een student die dezelfde studie doet. Je stutor en je tutor zullen
je tijdens je eerste jaar begeleiden.

Vanaf 12:00 uur begint het Uithofspel, waarbij je gelijk een hoop studiegerelateerde
zaken zal regelen (zoals het laten maken van een pasfoto). Zorg er voor dat je een
pinpas bij je hebt als je nog geen intropakket hebt gekocht via de site! Rond 17:00
uur gaan jullie naar de stad om daar met andere groepjes te eten.

Dinsdag 7 september

De dinsdagochtend begint je dag iets later en krijg je alles te horen wat je voor
je begint nog moet weten. Kijk in je rooster hoe laat je verwacht wordt. Na dit
allemaal te hebben aangehoord, ga je door naar de stad om ook Utrecht zelf wat beter
te leren kennen. Dit doen we door middel van een Crazy88, waar je gaat proberen 88
opdrachten zo goed mogelijk uit te voeren.

Rond 17:00 uur ga je eten met je medestudenten. Ditmaal eindigen we hier niet, we
laten je ook graag Utrecht in de avond zien. Hier laten we je nog wat meer van de
stad zien, maar nu op een meer ontspannen wijze, waar je ontdekt waar studenten ’s
avonds zoal plezier hebben.

Woensdag 8 september

Deze ochtend zal beginnen met je eerste college. Geniet daar van de eerste studieinhou-
delijke woorden, maar niet te lang! Daarna staat er voor jullie namelijk een spannende
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escaperoom te wachten. Los samen met je mentorgroep alle puzzels zo snel mogelijk
op en ontsnap als eerste

Donderdag 9 september

Deze dag zul je strijden voor jouw sport bij de Introlympics Endgame om te laten zien
dat jouw sport het beste kan sporten. De overwinnaar van deze Spelen zal zijn naam
vereeuwigd zien worden onder de grote der aarde. Zelfs over honderden jaren zullen
ze nog steeds lof zingen over jouw overwinning. Het enige dat daarentegen over jouw
tegenstanders onthouden zal worden is dat ze, nadat ze tegen jou hebben gewedijverd,
zielig het strijdtoneel zijn afgedropen zoals de losers die ze zijn.

Dus onthoud: Winnen is belangrijker dan meedoen. .

In de avond om jouw glorieuze overwinning te vieren staat er een hele leuke pubquiz op
de planning. Deze zal online zijn, maar, als de regels op het moment van de pubquiz
dit toestaan en iedereen zich er comfortabel bij voelt, moedigen we jullie aan om samen
te gaan zitten met je mentorgroepje.

Vrijdag 10 september

Op vrijdag zullen er twee activiteiten plaatsvinden: het ALFA en poolen. Kijk op je
rooster om te zien wanneer je welke activiteit gaat doen.

Het ALFA staat voor Actieve Leden Festival A-Eskwadraat. Dit is een markt waarbij
leden van A-Eskwadraat vertellen over de commissie waar ze in zitten. Je kan je
interesse aangeven om zelf in een commissie te gaan. Ook zal je gezellig met je groepje
een uurtje gaan poolen in de binnenstad van Utrecht.

Tweede week introductie

Op maandag 13 september gaat je eerste normale studieweek van start. We draaien
de gezelligheid dan ook een klein tikje terug zodat je je colleges goed kunt volgen.
Daarnaast zullen we die colleges afwisselen met een paar activiteiten ter verdieping
van jullie vriendschappen en kennis van studiegerelateerde zaken.

Op maandagochtend is er voor zowel wiskunde als natuurkunde een lezing. De
TWINFO studenten volgen dan de wiskunde lezing. De TWIN studenten mogen zelf
kiezen of ze de wiskunde of de natuurkunde lezing volgen.

Op donderdag zullen we deze intro afsluiten met een barbecue. Je zult tezamen met je
mentorgroepje verspreidt worden over de Utrechtse parken om een laatste leuke avond
te hebben voordat het studeren echt begint.
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Kosten

Online via http://www.intro-utrecht.nl kun je pakketten kopen voor de intro. De
kosten voor het standaardpakket bedragen e30,85. Daar zit het avondeten van maan-
dag 6 september, dinsdag 7 september en donderdag 16 september en het poolen bij
inbegrepen. De Introlympics Endgame staat los van dit pakket. Dit kun je voor een
extra e15,35 kopen. Hiervoor krijg je een dag vol leuke activiteiten waarmee je je ment-
orgroepje beter kunt leren kennen en lunch en drinken wordt verzorgd. Deze paketten
kun je maandagochtend ook kopen bij de centrale post. Wegens corona en logistische
redenen geeft de commissie wel de voorkeur aan het online kopen van deze pakketten.

De Centrale Post (CePo)

Gedurende de hele introductie kun je met vragen, opmerkingen en problemen terecht
bij de Centrale Post, ook wel bekend als de CePo. Deze bevindt zich in het BBG.
Het telefoonnummer van de CePo is 06-30244061. Gedurende de introductie zijn er
ook twee vertrouwenspersonen beschikbaar: Mar van Bokhoven en Daan van Laar. Bij
deze personen kun je terecht als je iets liever niet met je mentoren bespreekt. Hun
telefoonnummer is te vinden in het colofon.

Boekverkoop

Boeken voor je vakken in de eerste periode koop je via de webshop van A-Eskwadraat
(https://aeskwadraat.itdepartment.nl/). Deze worden vervolgens thuis bezorgd.
Voor het begin van elke volgende periode kan je dan weer online nieuwe boeken be-
stellen. Ben je lid van Sticky? Dan kan je vanaf de tweede periode ook daar je
boeken kopen. Als je een dictaat nodig hebt, dan kan je die bij de boekverkoop van
A-Eskwadraat kopen. Je vindt de boekverkoop tegenover de gezelligheidskamer.

Lid Worden

Iedereen kan lid worden van A-Eskwadraat. Dit kun je doen zowel tijdens het Uithofspel
als ook tijdens de ALFA.

http://www.intro-utrecht.nl
https://aeskwadraat.itdepartment.nl/
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Algemene Informatie over De Uithof

De Universiteit heeft veel gebouwen verspreid door de hele stad. Jullie als studenten van
de bètafaculteit zullen meeste van jullie college volgen op de Uithof. Daarom hebben
wij hieronder een overzicht gemaakt van de voor jullie meest belangrijke locaties.

Androclusgebouw Dit is het gebouw van de faculteit Diergeneeskunde. Wegens het
slopen van enkele collegezalen zullen hier soms ook colleges voor de eerstejaars-
vakken van andere studies gegeven worden.

Buys Ballotgebouw Vernoemd naar Christophorus Buys Ballot, de man die het ex-
perimentele bewijs leverde voor het bestaan van het Dopplereffect. Dit grijze,
zeven verdiepingen hoge gebouw, vaak afgekort tot het BBG, ligt naast het Min-
naert en het KBG. Hier worden veel werkcolleges gegeven. Belangrijker nog
zitten hier de kamers van Sticky en A-Eskwadraat. De boekverkoop vindt hier
ook plaats tegenover de A-Eskwadraatkamer.

Educatorium Het Educatorium is een multifunctioneel onderwijsgebouw waar colle-
ges worden gegeven en tentamens worden afgenomen. Hier zijn grote tentamen-
zalen en de grootste collegezalen. Verder vind je in het Educatorium een grote
kantine. Hier kun je ’s avonds voor weinig geld een maaltijd krijgen.

Hans Freudenthalgebouw Het HFG, ook wel bekend als het wiskundegebouw, is
het gebouw voor wiskundigen. Het gebouw bevat zeven verdiepingen met niets
anders dan wiskundigen.

Marinus Ruppertgebouw Dit gebouw staat naast het Educatorium. De harde kern
van dit gebouw zijn de sociale wetenschappen, maar de bètawetehschappen geven
hier ook regelmatig colleges.

Minnaertgebouw De trots van de noordwesthoek, een juweeltje volgens vele archi-
tecten. Een gebouw van vele conrasten. Kou en hitte, nattigheid en droogte,
grote hallen en kleine

”
darkrooms”. Hier vinden de meeeste natuurkundecolleges

en practica plaats, evenals enkele informatica-, informatiekunde- en wiskunde-
colleges. Tevens vind je hier een van de twee grote kantines van de Uithof. Ook
vinden in het Minnaert de biwekelijkse borrels van A-Eskwadraat plaats in de
Minnaert bovenkantine (MiBoKa).

Olympos
”
Mens sana in corpore sano” ofwel

”
Een gezonde geest in een gezond li-

chaam”. Je krijgt op de Uithof niet alleen de kans je geest gezond te houden,
maar zeker ook je lichaam en wel op Olympos: het alomvattende sportcentrum
van de universiteit.

Supermarkt Gelegen aan het Cöımbrapad (zie kaartje) liggen de Spar University, een
broodzaak en pizzeria Tricolore. Mocht je eten zijn vergeten mee te nemen of
onverhoeds moeten avondeten op de Uithof kun je hier terecht.

Universiteitsbibliotheek Uithof De bibliotheek bevat de collecties van Natuur-
kunde, Informatica, Informatiekunde en vele andere onderwerpen. Er zijn veel
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studieplekken met of zonder computers waar je in alle rust kan werken. Voor en
tijdens de tentamenweek is het altijd erg druk en moet je vroeg aanwezig zijn om
een plekje te vinden.

Victor J. Koningsbergergebouw Het nieuwste van het nieuwste. Het KBG staat
tussen het BBG en het Minnaertgebouw is. Hier zijn drie collegezalen, extra stu-
dieruimtes en mooie groene groepsstudeicabines. Het is het grote verbindingsstuk
van de noordwestcluster, vebonden aan het BBG en het Minnaert.

Willem C. van Unnikgebouw Het hoogste gebouw van de Uithof zit vast aan het
Educatorium. Momenteem wordt het Unnikgebouw niet gebruikt in verband
met een renovatie die hard nodig is. Deze renovatie kan nog wel een aantal jaar
dukren.

De Botanische Tuinen Sommige mensen zullen je recht in de ogen durven aankijken
wanneer ze de Botanische Tuinen afkorten tot

”
Botatu”. Met deze mensen wil je

geen ontspannen wandeling maken door de beeldschone Botanische Tuinen. Als
het goed weer is, is het een prima plek om goed te vertoeven tussen je colleges
door. Daarbovenop is de toegang gratis voor studenten.

Figuur 1: Een plattegrond van de Uithof

1. Caroline Bleekergebouw
2. Buys Ballotgebouw (BBG)
3. Minnaertgebouw
4. Koningsbergergebouw (KBG)
5. Hans Freudenthalgebouw (HFG)
6. Kruytgebouw
7. Educatorium

8. Willen C. van Unnikgebouw
9. Universiteitsbibliotheek

10. Bestuursgebouw
11. Marinus Ruppertgebouw
12. David de Wiedgebouw
13. Olympos
14. De Botanische Tuinen
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Wonen in Utrecht

Naast alle indrukken die je opdoet, mensen die je leert kennen en cafeetjes die je
bezoekt, moeten er natuurlijk ook enkele belangrijke zaken geregeld worden. Een
kamer in de buurt van Utrecht, zodat je niet iedere dag een paar uur heen en weer
moet reizen, is één van die dingen. Misschien ben je een van de gelukkigen die al via
zijn ouders of vrienden een kamer heeft weten te bemachtigen. Als dit voor jou niet
het geval is, dan kun je natuurlijk alle hulp gebruiken. De voornaamste manieren om
aan een kamer te komen zijn hieronder beschreven.

SSH

De Stichting Studenten Huisvesting Utrecht is de studentenhuisvester van Utrecht
enbezit ruim 13.000 goede, betaalbare kamers en woningen in Utrecht, Amersfoort,
Zeisten op de Uithof. Dit zijn kamers in zowel de grote studentencomplexen als in
monu-mentale panden midden in de stad. Op de website van SSH Utrecht vind je
iederewerkdag nieuw aanbod van kamers. Schrijf je hiervoor zo snel mogelijk voor in,
wanthoe langer je staat ingeschreven des te meer kans je maakt op een kamer.

Inschrijven kost 20 en kan vanaf je 16de. Om het aanbod te bekijken en op kamers
te reageren ga je naar www.sshxl.nl. Nadat je bent aangemeld kun je gelijk reageren
op het aanbod van alle kamers en als je op een kamer reageert zie je meteen op welke
plaats je staat en of je kans maakt.

Socius

Een alternatief voor SSH is Socius. Socius is een jong bedrijf met nu al meer dan 3000
woningen in vele steden. Daarnaast probeert Socius ook maatschappelijk betrokken
te zijn door ruimte in hun woningen aan te bieden aan bijzondere doelgroepen zoals
statushouders.

Via Studentenverenigingen

Veel van de grotere studentenverenigingen hebben een paar huizen waarvan ze de ka-
mers aan leden verhuren. Hoe je aan een dergelijke kamer kan komen verschilt per
vereniging.

Via Vrienden

Vriendjespolitiek blijft natuurlijk een manier om snel aan een kamer te komen. Leden
van je studievereniging zijn dan natuurlijk ook altijd bereid om te proberen je aan een
kamer te helpen.
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Via Internet

Er zijn tegenwoordig ook vele websites waar je direct kan reageren op een kamer. Je
betaalt vaak wel per reactie, maar je maakt net zoveel kans als alle andere mensen die re-
ageren. Kijk eens op Kamernet.nl, Kamers.nl, KamersUtrecht.nl, KamerUtrecht.com,
Pararius.com. Apps zoals MyHospi kunnen ook helpen. Facebookgroepen zoals Kamer
in Utrecht zijn natuurlijk ook altijd een optie.

Via Rijke Ouders

Als je niet zo veel zin hebt in hospiteren, zou je ook altijd pappa en mamma lief aan
kunnen kijken en vragen of zij een huis in Witte Vrouwen voor je willen kopen. Heb
je geen rijke ouders? Probeer dan vrienden te worden met iemand die wel rijke ouders
heeft.

Huisjesmelkers

Gezien de grote schaarste aan woningen, zullen er zat mensen zijn die je onredelijk
hoge prijs willen laten betalen voor een veel te kleine kamer. Gemiddeld betaalt de
Utrechtse student 126 euro per maand aan huur te veel. Om dit te voorkomen kun je
kijken naar normalehuur.nl en huurteam-utrecht.nl. Ook voor andere vragen over je
rechten en plichten als huurder kun je daar terecht.
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Medezeggenschap

Macht: het meest velbegeerde menselijke product. Iedereen wil het om het goede
mee te bewerkstelligen. Toch zijn mensen die het hebben, geneigd het te misbruiken
ten nadele van jou. Ook hier op de universiteit kan dat gebeuren. Het zal waar-
schijnlijk niet resulteren in genocide, maar het kan toch voor jou vervelende gevolgen
hebben. Denk bijvoorbeeld aan een slecht geroosterd of georganiseerd vak. Geluk-
kig is de universiteit zodanig ingericht dat je er nog wat tegen kunt doen. Op ieder
bestuurlijk niveau is er een vorm van medezeggenschap georganiseerd waar je je be-
klag kunt doen. Hieronder hebben we de studiegerelateerde medezeggenschapsorganen
verzamelend, maar er zijn er nog vele andere. Meer informatie daarover kun je vin-
den bij: https://www.uu.nl/medezeggenschap en https://www.a-eskwadraat.nl/

Onderwijs/Medezeggenschap/.

Wiskunde

Hey te gekke wiskunde student! Welkom bij de leukste studie die er bestaat. Althans,
zo hopen we dat het voor jou zal verlopen. Mocht dat niet het geval zijn, door bijvoor-
beeld vervelende roostering, een onduidelijk curriculum of docenten die je niet begrijpt,
stuur ons dan een berichtje. Als Wiskunde OverLeg (WOL) willen we jullie helpen om
een top studietijd te hebben, dus alle tips en tops horen we graag. Voel je welkom op
onze WWW’tjes, hierin horen we graag hoe je studie-ervaringen zijn, maar daarbuiten
staan wij (Jasmijn, Richard en Anouk) natuurlijk altijd voor je klaar :)

Email: science.wol@gmail.com

Informatica en Informatiekunde

Binnen het departement Informatica komt alles samen bij het StudentenOverleg De-
partement Informatica (SODI). Het is een maandelijks overleg waarbij studenten hun
klachten kwijt kunnen en medezeggenschappers hun ervaringen en nieuwtjes uitwisse-
len. Twee keer per periode worden er in de gezelligheidskamers van A-Eskwadraat en
Sticky ’SODI Events’ georganiseerd waar studenten hun feedback over een vak, een
docent of iets anders onderwijsgerelateerds kunnen achterlaten. Het SODI bevat stu-
dentleden uit elke laag van de faculteit en fungeert daarmee als schakel tussen al deze
lagen. Het SODI is te vergelijken met het WOL binnen het departement Wiskunde.

Email: info@sodi.nl

Natuurkunde

Bij Natuurkunde heb je het SONS, dit staat voor Studenten Overleg Natuur- en Ster-
renkunde. Het SONS bestaat uit drie studenten die jouw mening vertegenwoordigen

https://www.uu.nl/medezeggenschap
https://www.a-eskwadraat.nl/Onderwijs/Medezeggenschap/
https://www.a-eskwadraat.nl/Onderwijs/Medezeggenschap/
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binnen de faculteit Betawetenschappen en het departement Natuur- en Sterrenkunde.

Email: science.sons@gmail.com
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Studievereniging A-Eskwadraat

A-Eskwadraat is de studievereniging voor de studies natuurkunde, wiskunde, informa-
tica en informatiekunde. De gezelligheidskamer van A-Eskwadraat is te vinden op de
tweede verdieping van het BBG, kamer 2.69. Tijdens je dagen op de universiteit is de
gezelligheidskamer de plek om je even op te laden tussen je colleges door. Je vindt er
niet alleen gratis koffie en thee, maar er zijn ook altijd wel mensen te vinden die zin
hebben in een spelletje of een biertje (na de colleges).

Zoals je mag verwachten van een studievereniging probeert A-Eskwadraat het studeren
makkelijker te maken. In ieder geval goedkoper, want bij A-Eskwadraat kun je jouw
studieboeken met een flinke korting aanschaffen! Daarnaast heeft A-Eskwadraat een di-
gitale tentamenbank waar je oude tentamens kan vinden om te oefenen. A-Eskwadraat
heeft ook een eigen blad dat 4 keer per jaar verschijnt: de Vakidioot. In de Vakidioot
vind je studiegerelateerde stukken, maar er staan ook interviews en puzzels in.

A-Eskwadraat is er natuurlijk ook om je studententijd leuker te maken! Momenteel zijn
er meer dan 40 actieve commissies en worden er vele activiteiten georganiseerd. Als de
situatie het binnenkort weer toelaat, dan kun je iedere twee weken borrels verwachten
alsook regelmatig georganiseerde spelletjesavonden. Als je graag een studiegerelateerde
activiteit bezoekt, dan zijn de symposia en de studiereis wel wat voor jou.

Als je dit leest is je eerste activiteit al een feit: De introductie! De intro is een ac-
tiviteit die speciaal voor de eerstejaars georganiseerd wordt. Ook na de intro kun je
via A-Eskwadraat meedoen aan andere activiteiten speciaal voor eerstejaars. Zo zal de
StartCie in de weken na de intro een groot aantal leuke activiteiten organiseren.

Foto’s van de laatste Breek die heeft plaatsgevonden

Natuurlijk kun je ook zelf actief worden bij A-Eskwadraat, want behalve eerstejaars
activiteiten zijn er ook eerstejaars commissies. Zo zijn er de eerstejaarscommissie en
de eerstejaarsdagcommissie. Beide commissies bestaan uit allemaal eerstejaars met een
ouderejaars om te ondersteunen bij het organiseren van jullie eerste activiteit. Het doen
van een eerstejaarscommissie kost weinig tijd, maar het is de manier om A-Eskwadraat
te leren kennen en gezellige dingen te doen met je medestudenten.

Naast de commissies die gericht zijn op de eerstejaars zijn er nog veel meer leuke
commissies bij A-Eskwadraat waar je actief bij kan worden. Zo is er bijvoorbeeld de
Feestcommissie die een aantal keer per jaar feesten organiseert voor onze leden. Actief
zijn in een commissie betekent niet alleen iets organiseren, maar brengt ook heel wat
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gezelligheid met zich mee. Bovendien leer je natuurlijk veel mensen kennen! Dus als
het je leuk lijkt activiteiten te organiseren of als je zelf een goed idee hebt voor een
nieuwe commissie, stuur dan een mailtje naar actief@a-eskwadraat.nl of kom langs in
de A-Eskwadraatkamer en spreek een bestuurslid aan. Neem ook eens een kijkje op de
website: www.a-eskwadraat.nl.

mailto:actief@a-eskwadraat.nl
www.a-eskwadraat.nl
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Commissies

A-Eskwadraat zou A-Eskwadraat niet zijn zonder de vele commissies. Zij organiseren
allerlei activiteiten die het leven van de student interessant houden. Sommige commis-
sies bestaan vooral uit het organiseren van activiteiten, terwijl er ook ondersteunende
commissies zijn die bijvoorbeeld de website en het computersysteem onderhouden.

AxiCie De activiteitencommissie van A-Eskwadraat. Deze organiseert van alles, van
een chocoladefondue en een avond glowgolf tot een liftwedstrijd.

BBCie De Biwekelijkse Borrel Commissie zorgt ervoor dat je lekker kunt kletsen met
wie je wilt onder het genot van een drankje.

BMN Organiseert de Bèta Music Night, een spetterend optreden met muziek, dans
en zang. Auditites hiervoor zijn in het begin van het jaar.

Cie Infinity De studiegerelateerde commissie voor wiskundigen. Met activiteiten als
π benaderen met frikandellen, vermaken ze ons.

C&M De Cultuur - en Muziekcommissie van A-Eskwadraat zorgt ervoor dat de leden
ook op cultureel gebied niets tekort komen.

Lustrum- of Diescommissie De Diescommissie organiseert een week lang allerlei
toffe activiteiten om de verjaardag (Dies of Dies Natalis) van A-Eskwadraat te
vieren. Om de 5 jaar wordt er geen Dies, maar een Lustrum georganiseerd.
Tijdens het Lustrum worden het gehele jaar door door de Lustrumcommissie
activiteiten georganiseerd. Dit jaar bestaat A-Eskwadraat 51 jaar en normaal
gesproken zou dit een Dies-jaar zijn. Echter gezien de pandemie is het Lustrum
van vorig jaar naar dit jaar verplaatst.

EC De EerstejaarsCommissie organiseert activiteiten voor en door eerstejaars. Dit is
dus een mooie gelegenheid om kennis te maken met de vereniging en alles wat er
komt kijken bij het organiseren van geslaagde activiteiten.

EJD De EerstejaarsdagCommissie bestaat uit een aantal eerstejaars en een bestuurs-
lid. Zij organiseren een gezellige dag voor alle eerstejaars.

ESCapade De ESCapade regelt de organisatie van en deelname aan programmeer-
wedstrijden.

ExcurCie De ExcurCie is verantwoordelijk voor (over het algemeen) studiegerela-
teerde excursies. Denk hierbij aan een excursie naar de luchtverkeersleiding van
Schiphol, naar een kerncentrale, maar ook bijvoorbeeld naar de Hoge Veluwe.

FantaCie De spellencommissie van A-Eskwadraat. Zij organiseren spellenavonden,
maar ook spellentoernooien, zoals weerwolfavonden.

Feestcommissie Alleen maar studeren werkt niet goed voor de meeste studenten.
Daarom organiseert deze commissie feesten voor alle leden.
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HistoriCie Deze commissie houdt zich bezig met oud-leden en de geschiedenis van
A-Eskwadraat.

De Illustere Introductiecommissie Deze commissie organiseert voor jullie de intro.
Het is daarom belangrijk ze te vriend te houden door ze heel veel leuke cadeau’s
en/of bitcoins te geven.

Jaarboek Ieder jaar wordt er een jaarboek uitgegeven waar leuke foto’s, stukjes en
andere dingen over het voorgaande jaar in staan. De jaarboekcommissie stelt
deze samen.

NatCo De NatCo organiseert een leuk Natuurkunde gerelateerd uitje.

Ouderdag De Ouderdag bestaat uit eerste- en tweedejaars studenten en organiseert
een dag waarop alle ouders een kijkje kunnen nemen op de universiteit.

SpoCie De SponsorCommissie onderhoudt contact met de sponsoren van A-Eskwadraat
zodat de vereniging genoeg geld heeft om uit te geven aan alles wat ze organiseert.

SportCie Deze commissie zorgt ervoor dat de leden van A-Eskwadraat voldoende
beweging krijgen door allerlei sportieve activiteiten te organiseren.

StartCie De StartCie organiseert in de weken na de introductieperiode een groot
aantal leuke activiteiten om alvast goed te beginnen met het nieuwe collegejaar.

Studiereis Elk jaar wordt er een studiereis georganiseerd voor alle leden van A-
Eskwadraat. De commissie zorgt voor de organisatie zodat alles gladjes verloopt.

Sysop Sysop onderhoudt de computersystemen van A-Eskwadraat; heel leerzaam en
leuk voor hen die veel van computers (willen) weten. Fancy en Open Source!

Symposia Voor elke studie is er elk jaar een symposium. Als onderwerp altijd vette
of interessante dingen uit je studie.

TCC De TentamenCollexCie is verantwoordelijk voor het op de website zetten van
oude tentamens zodat iedereen zich optimaal kan voorbereiden op zijn of haar
komende tentamen.

TEXniCie De TEXniCie bestaat uit experts op het gebied van LATEX, een wetenschap-
pelijk tekstverwerkingsprogramma dat veel gebruikt wordt voor het maken van
verslagen en bijvoorbeeld ook voor dit boekje.

Toneelcommissie De Toneelcommissie zorgt ervoor dat er jaarlijks een spectaculaire
toneelvoorstelling of musical opgevoerd kan worden.

TostiCie De TostiCie zorgt op de borrels voor heerlijke versgemaakte tosti’s. Ze
hebben naast de tosti-(ham)kaas ook steeds een andere speciale tosti.

Vakidioot De leden van de Vakidioot zijn de redactie van het verenigingsblad van
A-Eskwadraat dat zes keer per jaar bij iedereen op de mat valt.

WebCie De website van A-Eskwadraat moet altijd up-to-date gehouden worden. Dit
wordt gedaan door de WebCie.
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Wintersport De Wintersportcommissie organiseert jaarlijks de wintersportreis.

Actief worden?

Als je na de introductie interesse hebt om deel te nemen aan een commissie, kun je
altijd mailen naar actief@a-eskwadraat.nl of een bestuurslid aanspreken. Ook als je

nog niet precies weet wat je wilt gaan doen!

Een goede manier om nieuwe mensen te leren kennen, is door actief lid te worden!

mailto:actief@a-eskwadraat.nl


30 Eerstejaarskatern Introductie 2021

Vragenlijst

Daar sta je dan... op de Uithof! Als eerstejaars kan niemand van je verwachten dat
je alles in een keer kunt vinden, terwijl het soms toch wel belangrijk kan zijn als je
precies weet waar je terecht kunt. Weet jij het antwoord al op de volgende vragen?

• Waar kan ik oude tentamens terugvinden?

• Waar kan ik pizza halen?

• Waar kan ik rustig stripboeken lezen?

• Ik zie het allemaal niet meer zitten! Wat moet ik doen?

• Waar kan ik terecht als ik (langdurig) ziek ben (geweest)?

• Ik doe aan een topsport en heb daardoor weinig tijd voor mijn studie. Wat moet
ik doen?

• Waar kan ik mijn boeken opbergen als ik er niet de hele dag mee wil zeulen?

• Waar kan ik mijn studieboeken kopen?

• Waar kan ik mijn dictaten halen?

• Hoe moet ik me inschrijven voor vakken?

• Waar kan ik heen als ik naast mijn studie graag zou willen sporten?

• Hoe weet ik welke boeken/dictaten ik voor een vak nodig heb?

• Waar kan ik geld pinnen?

• Ik zou een moord doen voor een blikje cola! Wie helpt mij daaraan?

• Ik heb een boek nodig , maar voor heel even. Waar is de bibliotheek?

• Ik weet niet welke vakken ik zou kunnen doen. Wie helpt mij?

• Ik word echt helemaal gestoord van iedereen die zit te discussiëren over irritante
onderwerpen! Waar kan ik heen als ik even rustig wil studeren?

• Ik zie allerlei posters hangen over activiteiten, maar waar kan ik terecht als ik
daar wat meer over wil weten?

• Waar kan ik terecht voor een kop koffie of thee?

• Ik heb geen zin meer in mijn studie, met wie kan ik hierover praten?

• Waar kan ik heel goedkoop collegeblokken halen?

• Waar kan ik printen?
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• Kan ik op de Uithof mijn fietsband (laten) plakken?

• Als ik tijdens de intro vragen heb over dat lekkere ding in dat andere mentor-
groepje, bij wie kan ik dan meer informatie krijgen?

• Als ik tijdens de intro ineens mijn groepje kwijt ben, waar moet ik dan heen?

• Waar kan ik supperlekker in het gras liggen? En ruiken aan allerlei lekkere
bloemen? Waar o waar kan ik genieten van de natuur op de Uithof?

• Ik wil graag activiteiten organiseren bij A-Eskwadraat. Waar kan ik me aanmel-
den?

Het is de bedoeling dat je tijdens de intro alle antwoorden op deze vragen zult krijgen.
Waarschijnlijk zul je sommige vragen nu niet belangrijk vinden, maar je weet nooit
wat jouw studententijd allemaal met zich meebrengt. Het is daarom belangrijk dat je
goed voorbereid bent voor misschien wel de leukste tijd van je leven!
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