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Beste eerstejaars,
Van harte gefeliciteerd met het behalen van je examens! Nu de stress van het blokken
voorbij is, hopen we dat je aan het genieten bent van een welverdiende vakantie. Na
de zomervakantie gaat het studentenleven beginnen, want in september ga je
beginnen aan de studie Bio-Farmaceutische Wetenschappen. Supergaaf, dus wij als
commissie willen je daar veel plezier en succes mee wensen. Om jou en je
jaargenoten welkom te heten, organiseert de Eerstejaarsweekendcommissie een
prachtig Eerstejaarsweekend, ook wel EJW. Het thema zal “Zeroos Heroes” zijn. Dit
weekend zal twee weken na de start van het collegejaar plaatsvinden, van 14 tot en
met 16 september. Tijdens het EJW zul je niet alleen je jaargenoten leren kennen,
maar zijn er ook ouderejaars van onze studievereniging die je daar zullen
verwelkomen. Onze studievereniging heet de Leidsche Pharmaceutische Studenten
vereeniging „Aesculapius”, tijdens het EJW zal je kennis maken met alles wat onze
studievereniging te bieden heeft.
We zullen vrijdag 14 september in groepen vertrekken vanaf Leiden Centraal, waarna
we afreizen naar Lierop via Eindhoven. Nadat iedereen is aangekomen, een slaapplek
heeft gevonden en lekker gegeten heeft, zal het avondprogramma starten. We
beginnen met kennismakingsspelletjes, waar je versteld zult staan van hoeveel namen
je gaat leren! Daarna is er nog een avondspel en een pubquiz, waarna er een gezellige
borrel wordt georganiseerd. Het thema van deze borrel zal zijn “Van Pacman tot Mario,
game over ga je sowieso”. Neem dus vooral een leuke thema-outfit mee!
Als we allemaal zijn bijgekomen en uitgerust, zal er de volgende ochtend een heerlijk
ontbijt klaar staan. Het dagprogramma zal bestaan uit een spelletjesochtend en middag met tussendoor een stevige lunch. Als iedereen uitgespeeld is, zal er een minisymposium georganiseerd worden om de studievereniging aan jullie voor te stellen.
Het bestuur en verschillende commissies komen aan bod. Aan het einde van de
middag gaan we over op de traditionele bier-estafette. Bij de bier-estafette zal ook een
alcoholvrije optie zijn. Dit belooft dus een dag vol gezelligheid te worden. ’s Avonds
gaan we lekker barbecueën, waarna iedereen zich kan klaarmaken voor de laatste
avond. Het themafeest dat we voor jullie gepland hebben is deze avond “Nickelodeon
vs. Jetix”. Laat zien waar jij vroeger het meest naar hebt gekeken door je beste outfit
mee te nemen.
Als de zondag aangekomen is, zullen we zorgen dat iedereen met een goed gevulde
maag aan de terugreis kan beginnen. Helaas is dit dan alweer het einde van het
weekend!
Wij als commissie hebben er veel zin in en we hopen dat jij dat nu ook hebt. Het EJW
is de uitgelezen kans om je studiegenoten te leren kennen en uit ervaring kan ik
zeggen dat je hier vrienden voor de rest van je studietijd kunt maken! Weet dat het
doel van dit weekend is om elkaar op een leuke manier te leren kennen. Dit weekend
heeft zeker geen ontgroenend karakter. Er zal je niets verplicht worden op het EJW.
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Als afsluiter staat hieronder alle praktische informatie nog op een rijtje:
•
•
•
•
•
•
•

Locatie: Brabantbos te Lierop, Noord-Brabant
Kosten: €20,00 (exclusief drankjes en vervoer)
Geen verplichte deadlines of tentamens in de week na het EJW
Dieetwensen kun je aangeven op het inschrijfformulier
Drankkaarten kun je op locatie kopen, pinnen is hierbij niet mogelijk
Vergeet je OV-chipkaart niet
Schrijf je snel in, vol=vol!

Ik hoop dat deze brief je voldoende heeft geïnformeerd. Mocht er nou nog iets zijn wat
niet duidelijk is, of heb je vragen of opmerkingen die voor ons belangrijk zijn? Stuur
ons dan een mailtje, dat kan op ejwcommissie@gmail.com. We zullen dan zo snel
mogelijk een reactie sturen. We hopen je op 14 september te zien!

Met vriendelijke groet,
Jonneke Bouwhuis
h.t. praeses Eerstejaarsweekendcommissie ‘Zeroos Heroes’ 2018-2019
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