
Lieve toekomstige Taalwetenschapper,

In september begin je met de leukste studie in het mooie Groningen.
Om dit studiejaar goed te beginnen, organiseren wij een
introductiekamp! In de maand september zullen er ook
introductieactiviteiten plaatsvinden om je kennis te laten maken met
je medestudenten en het studentenleven in Groningen.

Het kamp zal plaatsvinden van vrijdagmiddag 9 september tot en
met zondag 11 september. In dit weekend hebben wij allerlei leuke
activiteiten bedacht zodat jij je studiegenootjes en de
studievereniging kan leren kennen, om zo op de perfecte manier
aan je studie te beginnen!

Voor nu zijn de geldende coronamaatregelen dat je een zelftest doet bij klachten en in
quarantaine gaat wanneer je positief getest bent. Mocht je op het kamp klachten krijgen, zijn
er een aantal zelftesten beschikbaar om een test af te nemen. Ben je positief getest voordat
je op kamp gaat, lijkt het ons niet verstandig dat je mee gaat. De kosten kunnen dan worden
terugbetaald.

De kosten van het kamp zijn €50 per persoon. Dit bedrag is inclusief overnachtingen,
maaltijden, drinken en activiteiten. Als je graag mee wilt op kamp moet je wel eerst lid
worden van studievereniging TW!ST. Voor meer informatie kun je kijken op de website. Je
kan lid worden van TW!ST door dit formulier in te vullen: aanmeldformulier TW!ST.

Meld je aan voor het introductiekamp via deze link:
https://forms.gle/Xs5gKwx8VpBdELJe7

Het bedrag kan worden overgemaakt op:

Rekeningnummer: NL60 RABO 0302029427
T.n.v: Vereniging Twist 
O.v.v.: Introkamp 2022 + naam + achternaam

Aanmelden voor het kamp kan tot en met 7 september. Zorg er ook voor dat je dan hebt
betaald. Wees er snel bij, want vol is vol! Wanneer je je hebt aangemeld, krijg je snel
informatie over het introductiekamp. Denk hierbij aan de paklijst, de precieze tijden, locatie,
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 ‘22

Voorzitter: Hannah Thaens
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