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Beste eerstejaars, 
 
Van harte gefeliciteerd met het behalen van je diploma! Ik hoop dat je aan het genieten bent 
van een welverdiende vakantie. Na de zomervakantie gaat het studentenleven beginnen, in 
september start je met de studie Bio-Farmaceutische Wetenschappen. Supergaaf! Namens 
de commissie wensen wij je daar alvast veel plezier en succes mee. Om jou en je jaargenoten 
welkom te heten, organiseert de Eerstejaarsweekendcommissie een prachtig 
Eerstejaarsweekend, ook wel EJW. Het thema zal “Disco Takeover” zijn en dit weekend zal 
na de El CID plaatsvinden van 11 tot en met 13 september. Tijdens het EJW zal je niet 
alleen je jaargenoten leren kennen, maar zullen er ook ouderejaars van onze 
studievereniging aanwezig zijn die je daar hartelijk verwelkomen. Je zult ook uitgebreid 
kennis maken met de studievereniging L.P.S.V. „Aesculapius” en alles wat zij te bieden 
heeft.  
 
Naar aanleiding van Covid-19 zal het Eerstejaarsweekend plaatsvinden met een aantal 
aanpassingen en uiteraard hanteren wij de richtlijnen van het RIVM die op dat moment 
zullen gelden. Op dit moment gaan wij ervanuit dat de verplichte 1,5 meter onderlinge 
afstand dan nog geldt. Hier zal tijdens het weekend op elk moment rekening mee worden 
gehouden. Door de maatregelen zullen er maar ongeveer 170 slaapplekken voor eerstejaars  
beschikbaar zijn, dus schrijf je snel in!  
 
Iedereen vertrekt op vrijdag 11 september in groepen 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 van start gaan. Dit begint met 
kennismakingsspelletjes, waar je versteld zult staan van de hoeveelheid namen die je gaat 
leren! Dit zal gevolgd worden door een leuk avondspel en een pubquiz.  
 
De volgende ochtend zal er een heerlijk ontbijt klaarstaan. Het dagprogramma zal dan 
bestaan uit een spelletjesochtend en -middag met tussendoor een stevige lunch. Als 
iedereen uitgespeeld is, zal er een mini-symposium georganiseerd worden om de 
studievereniging aan jullie voor te stellen. Het bestuur en verschillende commissies komen 
aan bod. ’s Avonds gaan we lekker barbecueën, waarna iedereen zich kan klaarmaken voor 
de laatste avond. De avond zal gevuld zijn met veel gezelligheid! Vergeet vooral niet je leukste 
disco outfit mee te nemen. Als de zondag is aangebroken 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! In een nader bericht zal een informatieboekje van het EJW worden 
gestuurd, met meer informatie over de invulling van het weekend. 
 
Wij als commissie hebben er veel zin in en we hopen dat jij dit 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 dus zeker geen 
ontgroenend karakter. Er zal je niets verplicht worden op het EJW.  
 
 
Als afsluiter staat hieronder alle praktische informatie nog op een rijtje: 

● Locatie: Brabantbos te Lierop, Noord-Brabant 
● Kosten: maximaal €25,- (exclusief drankjes en vervoer) 
● RIVM richtlijnen worden in acht genomen 
● Geen verplichte deadlines of tentamens in de week na het EJW 
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● Dieetwensen kun je aangeven op het inschrijfformulier 
● Vergeet je OV-chipkaart, pinpas en mondkapje niet 
● Schrijf je snel in, vol=vol! 

 
Ik hoop dat deze brief je voldoende heeft geïnformeerd. Mocht er 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 via ejwcommissie@gmail.com. We zullen dan zo snel mogelijk een 
reactie sturen. We hopen je in september te zien! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de Eerstejaarsweekendcommissie der L.P.S.V. „Aesculapius” ‘Disco Takeover’ 
2020-2021,  
 
Franka Hettfleisch 
h.t. praeses 
 


