
Beste toekomstige Taalwetenschapper,

In september begin jij met je studie in het prachtige Groningen.

Wij willen je studiejaar natuurlijk goed laten beginnen, en daarom

organiseren we een geweldig leuk introductiekamp! Ook vinden er

gedurende de maand september activiteiten plaats om je kennis te laten

maken met het studentenleven.

Van vrijdagmiddag 17 tot en met zondag 19 september vindt het kamp plaats. We hebben allerlei

leuke activiteiten bedacht zodat jij de stad, de universiteit en bovenal je medestudenten beter kunt

leren kennen. Een betere manier om aan je nieuwe studie te beginnen is er niet!

Vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus is het nog niet zeker of het kamp doorgaat in de

normale vorm. Hoogstwaarschijnlijk zullen wij ons sowieso aan de anderhalvemeterregel moeten

houden, wat gelukkig prima mogelijk is op de accommodatie die wij geboekt hebben. Mocht de

situatie verslechteren kort voor het kamp, dan houden wij je op de hoogte en organiseren wij de

introductieactiviteiten op een andere manier.

De kosten van het kamp zullen €50,- per persoon zijn. Dit bedrag is inclusief overnachtingen,

maaltijden, drinken en activiteiten. Als het kamp niet doorgaat vanwege de situatie omtrent corona,

krijg je je geld gewoon terug. Ook zullen we dan natuurlijk een leuk alternatief aanbieden. Als je graag

mee wilt op kamp moet je wel eerst lid worden van studievereniging TW!ST. Kijk voor alle informatie

over TW!ST gerust even op de website! Word lid van TW!ST door dit formulier in te vullen:

aanmeldformulier TW!ST.

Meld je aan voor het introductiekamp via deze link: inschrijfformulier introkamp

Het bedrag kan worden overgemaakt op:

Rekeningnummer: NL60 RABO 0302029427
T.n.v: Vereniging Twist 
O.v.v.: Introkamp 2021 + naam + achternaam

Aanmelden voor het kamp kan tot en met 13 september 2021, maar doe het zo snel mogelijk, want

vol is vol! Wanneer je je hebt aangemeld, krijg je snel daarna meer informatie over het

introductiekamp. Denk hierbij aan een paklijst, de precieze tijden, etc.,

We zijn ook te vinden op Facebook en Instagram! Mocht je nog vragen hebben over het kamp na het

lezen van deze brief, stuur dan gerust een mailtje naar introcie@twistgroningen.nl

Hopelijk zien we je op het kamp!

Groetjes,

IntroCie ‘21
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