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Inleiding 
 
Beste HBO-V/G&T student(e),  
 
Binnenkort ga je beginnen aan de opleiding Verpleegkunde of Gezondheid & Technologie aan Saxion 
Hogeschool te Deventer. Net als voorgaande jaren organiseren wij het introductiekamp,  dat van 27 
t/m 29 augustus zal plaatsvinden in de buurt van Deventer. Het kamp wordt georganiseerd door de 
introductiecommissie van studievereniging Hysteria. De HOI dagen vinden plaats aansluitend aan het 
kamp van 29 augustus t/m 31 augustus. 
 
Wij (de introductiecommissie) zijn negen studenten van de opleidingen Verpleegkunde en Gezondheid 
& Technologie in Deventer en wij hebben ons best gedaan om een gezellig en leuk programma voor 
jou en je medestudenten samen te stellen. Dit om je de gelegenheid te geven om elkaar beter te leren 
kennen voor de opleiding begint. Naast ons vaste team van negen studenten krijgen wij hulp van het 
bestuur van de studievereniging Hysteria.  
 
In deze kampkrant zullen wij ons aan je voorstellen. Tevens kun je lezen wat je ongeveer kan  
verwachten van het kamp. Tot slot vind je een overzicht van de spullen die noodzakelijk zijn om mee  
te nemen op kamp en een uitleg wat betreft de aanmelding.  
 
Het kamp vindt plaats in Kring van Dorth, waar we op de fiets naar toe zullen gaan. Het is dus  
belangrijk om een goede fiets mee te nemen. Iedereen dient één reistas (geen koffer) mee te nemen. 
Indien er meerdere tassen zijn, zal je deze zelf op de fiets mee moeten nemen. Het lijstje met  
(noodzakelijke) spullen bevindt zich verderop in deze kampkrant.  
 
Verder verwachten wij van jou dat je WA verzekerd bent en dat je een bewijs van je ziektekosten  
verzekering (pasje) meeneemt. Vergeet ook niet je legitimatiebewijs mee te nemen!  
 
Mochten er nog vragen en / of opmerkingen zijn, neem dan gerust contact op met: 
introductie-deventer@svhysteria.nl  
of bel/sms/app  
Annick van der Landen: 0636481076 
Anouk Jansen: 0646508525 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:introductie-deventer@svhysteria.nl
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Wie zijn wij?  
 

Hallooootjes 

 

Mijn naam is Anouk Jansen, ik ben 20 jaar oud, en begin na de 

zomervakantie aan mijn 4de jaar HBO-V. Ik woon in Zutphen, 

 nog lekker thuis bij mijn ouders en heb een leuke vriend in  

het boerendorp Harfsen zitten. Tijdens mijn eerste 2 jaar  

HBO-V heb ik stage gelopen bij het GGNet en bij de instelling  

Sutfene, waar ik een leuk bijbaantje aan over heb gehouden. 

Afgelopen jaar heb ik het hele jaar stage gelopen in het  

ziekenhuis, hier hoop ik na mijn opleiding ook aan het werk te  

kunnen. 

Ik houd ervan om in het weekend lekker uit te gaan met mijn 

vriendinnen, want je kent het gezegde wel: een weekend niet 

gefeest is een weekend niet geleefd, nou ja, iets in die richting ;p 

Natuurlijk moet je aanwezig zijn bij het kamp! Zelf ben ik al 3 jaar mee geweest, het is de beste plek 

om alvast je medestudenten te leren kennen en een goed excuus om een goed feestje te bouwen. 

 

See you soon!  

 

Hey hallo, 

  

Mijn naam is Annick van der Landen. Ik ben 20 jaar oud en kom 

uit het leuke Apeldoorn. Na de zomervakantie start ik (hopelijk)  

met mijn vierde jaar op de HBO-v. Ik heb stage gelopen bij mensen 

 met het syndroom van Korsakov en in het ziekenhuis op de  

afdeling Longziekten, MDL/GEO en Oncologie. Aan het eind van  

mijn opleiding zou ik ook graag in het ziekenhuis terecht komen.  

Naast school fitness ik een aantal keer en ga ik één keer per week 

naar zumba. Verder vind ik het leuk om met vriendinnen/vrienden  

wat te doen, bijvoorbeeld shoppen of uitgaan (waarbij ik natuurlijk  

even mijn dansmoves moet showen!). In 2015 ben ik zelf meegegaan 

naar het kamp en hier heb ik al veel van  mijn lieve vriendinnetjes ontmoet. Dit is dus ook de reden 

om mee te gaan! Hoe fijn is het als je al vrienden gemaakt hebt voordat je met school begint? 

Daarnaast beleef je een paar fantastische dagen, vol gezelligheid.   

 

Zie je op 27 augustus!  
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Hallo toekomstige verpleegkundigen, 

 

Ik ben Sharon Jurjens  en ben 20 jaar oud en kom uit het kleine  

dorpje Vroomshoop bij Almelo. Ik zit in mijn 2
e
 jaar van de  

opleiding verpleegkunde. Na mijn opleiding hoop ik in het  

ziekenhuis of in de psychiatrie te werken. Naast school hou ik er  

van om leuke dingen te doen met vriendinnen zoals uitgaan en  

fitness ik. Verder heb ik nog een bijbaantje in de thuiszorg.  

Waarom jij mee moet gaan op kamp? Omdat het kamp onwijs leuk 

en gezellig is en je er echt wat aan hebt. Ik ben zelf vorig jaar ook 

mee geweest en heb hier erg veel contacten aan over gehouden.  

Zo hoef je de eerste schoolweek niet te beginnen zonder dat je iemand kent. 

 

Tot snel! 

 

Hey allemaal! 

 

Ik ben Renske Winkels en ben 19 jaar oud. Ik woon nog lekker bij  

mijn ouders thuis in het kleine maar gezellige dorp Neede. In mijn  

vrije tijd hou ik van leuke dingen doen met mijn vriendinnen. Verder  

ga ik graag naar gezellige feesten! Op dit moment zit ik in het tweede  

jaar van de studie G&T. Ik hoop na de zomervakantie te starten met  

mijn derde jaar. Nadat ik mijn studie heb afgerond wil ik graag  

gaan werken in het operatiekamercomplex, als anesthesiemedewerker 

of operatieassistent. 

Twee jaar geleden ben ik zelf mee geweest op kamp. Tijdens dit kamp 

heb ik al veel mensen leren kennen voordat de lessen echt begonnen.  

Dit was erg fijn en natuurlijk gezellig. Meegaan op het kamp is dus  

een leuke manier om alvast studiegenoten te leren kennen. 

 

Hopelijk zie ik je daar! 

 

Hallo feestbeesten! 

 

Mijn naam is Mirthe Raamsman en ben 19 jaar oud. Ik kom uit een klein 

dorpje genaamd Rietmolen, valt niks te beleven dus laten we maar snel 

verder gaan ;p. Na de zomervakantie start ik hopelijk met mijn derde 

jaar als student G&T operatie assistent. Naast school, zijn er genoeg  

andere dingen die ik leuk vind om te doen! Uitgaan, sporten en winkelen, 

dit doe ik graag samen met mijn gezellige vriendinnen! In 2016 ben ik  

zelf ook mee geweest op kamp, dit vond ik superleuk en heb hele leuke  

mensen leren kennen waar ik nu nog steeds contact mee heb!  

 

De moeite waard om mee te gaan, zie ik jullie daar? Ja toch? :D 
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Hallo iedereen!! 

 

Ik ben Eva Lammertink, 20  jaar en kom uit laren, een klein dorpje  

tussen Harfsen en Lochem. 

In mijn vrije tijd doe ik aan volleybal en ga ik uit met vrienden. 

Na de zomer start ik hopelijk aan mijn derde  jaar op HBO-V. 

Zelf ben ik twee jaar geleden ook mee geweest, ik heb hier veel  

klasgenoten leren kennen, dat maakte de eerste lesweek een stuk  

minder ongemakkelijk. 

Tijdens het kamp worden heel veel leuke dingen gedaan en je krijgt  

zeker geen spijt van het meedoen. Dus maak je maar klaar voor een  

paar dagen vol gezelligheid. 

 

Hopelijk tot snel!! 

 

 Hi allemaal! 

 

Ik ben Imke Obdeijn, 19 jaar oud en kom uit Schalkhaar, dorpje naast 

Deventer. Na de zomervakantie start ik hopelijk met mijn tweede jaar 

HBO-v. Na de studie wil ik graag in de GGZ of defensie gaan werken. 

Ik houd van gezelligheid, sporten en reizen! 

 

Vorig jaar ben ik mee geweest op kamp. Lekker spontaan, zonder 

bekenden, maar heb een paar onvergetelijke dagen gehad, samen met  

hele gezellige mensen! 

 

So see you in august …!   

 

Heej, 

 

Mijn naam is Anouk Roelofs , en ik ben 18 jaar. Dit jaar is mijn tweede 

jaar als G&T’er. Ik volg deze studie bij Saxion Deventer met als doel  

om uiteindelijk op de OK te komen als assistent. Binnen Hysteria  

houd ik me bezig met de activiteitencommissie van Deventer. Hierin  

worden leuke en leerzame activiteiten voor de HBO-v en G&T  

georganiseerd.  

 

Vorig jaar ben ik zelf mee op kamp geweest en ik kan wel zeggen dat  

ik hier mijn vrienden heb gemaakt.  

 

Hopelijk zie ik je daar!! 
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Hey jij! 

 

Wat leuk dat je dat kampkrant leest. 

Mijn naam is Tom Kloosterboer en ik ben 23 jaar oud. 

En ik woon in Lieren (daarbij Apeldoorn ergens).  

Wanneer jij dit leest hoop ik in het 2
de

 jaar te zitten van Verpleegkunde. 

Uiteindelijk zou ik graag in de Acute Zorg willen werken. 

Vorig jaar meldde ik mij aan op de avond voor het kamp. Achteraf  kan ik 

zeggen dat ik blij ben dat ik dit gedaan heb. Een leuke, gezellige tijd en 

je leert gelijk mensen kennen waarmee je later ook nog contact houdt. 

 

Zien wij elkaar in augustus op kamp dan drinken we er een paar! 
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Hysteria 
Studievereniging Hysteria is dé studievereniging voor Verpleegkunde en Gezondheid & Technologie 
studenten op het Saxion. Studievereniging Hysteria is opgericht op 21 juni 1991 waardoor wij nu 
officieel 28 jaar bestaan! De 28 jaar dat Hysteria bestaat is de vereniging niet altijd actief geweest. 
Hysteria is een paar jaar slapend geweest waardoor wij nu sinds 4 jaar weer actief bezig zijn met het 
organiseren van verschillende activiteiten voor onze leden. We hebben momenteel 352 leden, waarvan 
48 in Deventer. Hiervan zijn er ongeveer 50 leden actief in verschillende commissies. De commissies 
zorgen onder andere voor de organisatie van activiteiten, de promotie rondom de vereniging, het 
organiseren van een studiereis of de introductie. Erg leuk dus! Het bestuur van Hysteria is gevestigd in 
Enschede, maar wij organiseren ook activiteiten voor de leden die de opleiding volgen in Deventer.  
 
Een studievereniging is wat anders dan een studentenvereniging. Een studievereniging zorgt ervoor 
dat studenten net wat extra uit hun studie kunnen halen. Wij richten ons op het verbreden en verdiepen 
van je studie. Wij bieden je de mogelijkheid om je te ontwikkelen op het verpleegkundig vakgebied en 
nemen je mee naar verschillende interessante uitjes. Deze uitjes bestaan uit activiteiten zoals; 
symposia, gastcolleges, excursies of een cursus EHBO en reanimatie. Daarnaast bouw je als lid van 
een studievereniging ook een groot sociaal netwerk op. Hier kan je tijdens je studententijd veel aan 
hebben door bijvoorbeeld contact met ouderejaars of leuke vriendschappen die je over kan houden aan 
alle activiteiten waar leden- en niet leden aan deelnemen.  Naast de studie gerelateerde activiteiten 
worden namelijk ook regelmatig feestjes en ontspannende activiteiten georganiseerd. Zo zijn we vorig 
jaar bijvoorbeeld wezen bowlen. Verder hebben we verschillende sponsoren die jou kunnen helpen 
met zaken rondom je studie en die voor fijne kortingen zorgen.  
 

Heehoi! 

 

Mijn naam is Esther Ilbrink en ik ben 19 jaar oud. Ik zit momenteel in mijn  

tweede jaar van HBO-Verpleegkunde in Deventer. Ik woon in Harfsen, een  

héél klein dorpje in de buurt van Deventer. 

Sinds februari ben ik secretaris van het XXIV’ste bestuur van  

Studievereniging Hysteria. Als secretaris ben ik verantwoordelijk voor de leden 

administratie, notuleer ik tijdens alle vergaderingen, zet ik maandelijks de  

nieuwsbrief in elkaar voor de leden én daarnaast zijn er nog andere dingen die  

mijn functie ontzettend leuk maakt! Samen met de rest van het  

XXIV’ste bestuur proberen wij leuke kortingen, activiteiten etc. voor onze 

 leden te organiseren!  

Naast studeren, werken en mijn bestuursfunctie vind ik het ontzettend leuk om 

uit te gaan en houd ik heel erg van gezelligheid! 

 

 

Hopelijk zie ik jullie op het kamp! Tot dan!   
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Hoihoi! 

 

Mijn naam is Mirthe van der Tol en als het introductiekamp begint ben ik 

19 jaar oud. In het weekend ben ik vaak thuis bij mijn ouders in Eefde te 

vinden, maar door de week ben ik veel bij mijn vriend in Voorst. Na de 

zomervakantie begin ik aan mijn derde jaar HBO-Verpleegkunde.  

Daarnaast zit ik in het 24
e
 bestuur van Studievereniging Hysteria. Hier  

ben ik Commissaris Interne Betrekkingen Deventer. Dit betekent dat ik  

mij mag bezighouden met het organiseren van verschillende activiteiten,  

zowel studie gerelateerd als niet- studie gerelateerd. 

 

Ik hoop jullie allemaal snel te zien bij activiteiten van Hysteria! Tot snel!   
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Het introductiekamp en de HOI dagen 
 
De introductieweek voor de opleidingen Verpleegkunde en Gezondheid & Technologie bestaat uit 
twee onderdelen:  

- Het introductiekamp 
- De HOI dagen 

Het introductiekamp is georganiseerd door ons, de introductiecommissie. Het kamp is alleen voor 
nieuwe Verpleegkunde en Gezondheid & Technologie studenten. Uiteraard zijn de studenten van de 
MBO instroom ook welkom. Je leert door het kamp snel de medestudenten kennen waarbij je ook in 
de klas gaat komen.  
Na het introductiekamp kan je ook nog mee naar de HOI dagen. Hier is verderop in de kampkrant 
meer informatie te vinden. 
  

► Maandag 27 augustus 
In de ochtend staat er een introductieprogramma van school voor je klaar. Aansluitend zullen wij 
vertrekken met alle kampstudenten richting de locatie van het kamp.  
Na het introductieprogramma van school hebben diegene die meegaan naar de HOI dagen de 
mogelijkheid zich in te checken voor de HOI.  
 
Sjouwen met al je bagage is natuurlijk niet handig. Daarom mag je al je bagage van te voren bij ons 
droppen. Na je aanmelding hoor je van ons hoe laat dit precies zal zijn. Er zal iemand van ons op de 
verzamelplek achter de school staan om jullie op te vangen. Dit is bij de slagbomen tussen het ROC en 
Saxion in. Mocht je het niet kunnen vinden bel dan even naar Annick van der Landen (0636481076) of 
Anouk Jansen (0646508525). 
 
Voor vertrek zullen wij op school eerst nog wat eten. Daarna zullen we fietsend richting het kamp om 
daar fantastische dagen tegemoet te gaan! 
 

► Dinsdag 28 augustus 
Deze dag staat in het teken van sport en spel. Ook voor de minder sportievere onder ons zijn dit hele 
leuke spellen! Je hebt hiervoor geen goede conditie nodig of een superstrak lijf. Wij gaan voor de 
leuke en gekke spellen met heel veel humor.  
In de avond vindt het themafeest plaats. Het thema van dit jaar luidt: CARNAVAL. 
Wees creatief, alles mag en kan! Het mooiste kostuum wint een leuke prijs.  
 

► Woensdag 29 augustus 
Helaas alweer de laatste dag van het kamp! Met zijn alle gaan we gezellig ontbijten. Hierna pakken we 
de tassen in en ruimen we op. Gezamenlijk fietsen we weer naar Deventer waar wij rond 12:00 uur 
verwachten terug te zijn. De exacte tijd kunnen wij nog niet zeggen. 
Met het programma van de HOI dagen wordt rekening gehouden en de studenten die deelnemen aan 
de HOI gaan ook met zijn allen wat eerder weg. 
 
Natuurlijk hebben wij veel meer in petto voor jullie dan het bovenstaande! De rest houden wij als een 
verassing.  
 
De HOI dagen 
Na het introductiekamp kan je nog 3 dagen mee naar de HOI dagen. De HOI dagen worden 
georganiseerd voor alle academies binnen het Saxion in Deventer. Je leert tijdens de HOI dagen naast 
je medestudenten ook de stad Deventer en het Saxion kennen. Tijdens deze dagen krijg je een goed 
beeld van alles wat Saxion jou als student te bieden heeft. Een aantal van onze 
introductiecommissieleden  gaan ook mee met de HOI dagen.  
Voor meer informatie over de HOI dagen kijk je op https://www.saxion.nl/hoi/site/deventer.  

https://www.saxion.nl/hoi/site/deventer
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De accommodatie 
 
De plaats waar wij verblijven tijdens het kamp is kamphuis ‘De Veldhof’ gelegen in de Kring van 
Dorth. Hieronder wat afbeeldingen van de accommodatie. 
 
► De grote zaal/het terrein 

  
► De blokhutten 

  
► De keuken en sanitair 

  
 
Het adres is als volgt: 
Kamphuis  ‘De Veldhof’ 
Wittendijk 5a  
7216 PL Kring van Dorth 
► Voor meer informatie over de accommodatie  kijk je op http://www.de-veldhof.nl/de-veldhof-/.  

http://www.de-veldhof.nl/de-veldhof-/
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Wat neem je mee?  
 
In principe ben je vrij om mee te nemen wat je wilt, zo lang het in één reistas past. Je mag natuurlijk  
een extra tas meenemen, mits je deze zelf op de fiets meebrengt. 
Een aantal spullen raden wij aan om mee te nemen: 
 

o Douche- en toiletspullen 
o Slaapzak + een klein kussen met daarbij een sloop en hoeslaken 
o Bord, beker en bestek (die voorzien zijn van naam!)  
o Bandenplaksetje en evt. regenkleding 
o Warme trui/vest 
o Zaklamp  
o Twee keer sportkleding en sportschoenen (de meeste activiteiten vinden buiten plaats. Hou 

rekening met het wisselvallige klimaat van Nederland)  
o Twee theedoeken 
o Handdoeken en washandjes 
o Geld voor de drankkaart 
o Dichte schoenen 
o Pen en papier 
o Legitimatiebewijs + kopie WA verzekeringen ziektekostenverzekering 
o Kleding voor de feestavond met het thema carnaval 
o Wij vragen jullie allemaal een egaal wit t-shirt mee te nemen waar op 

getekend/geschreven mag worden! 
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Aanvullende informatie 
 

 Zowel tijdens het kamp als de HOI dagen zijn er géén ontgroeningsactiviteiten! Wij vinden 
het belangrijk om samen leuke activiteiten te ondernemen en daar hoort een ontgroening niet 
bij.  

 Tegen betaling zijn er alcoholische consumpties/frisdrank bij ons te krijgen. Wij maken hier 
gebruik van een drankkaart t.w.v. 10 euro. Als de kaart vol is, kan een nieuwe gekocht 
worden.  

 Pinautomaten en sigaretten automaten zijn niet in de buurt van het kamp. 
 Het kamp vindt plaats in de Kring van Dorth, waar we op de fiets heengaan. Hierom is het 

belangrijk een goede fiets mee te nemen! 
 Zowel de HOI dagen als je introductiekamp zijn niet verplicht. Je kan er ook voor kiezen om 

alleen naar het introductiekamp of de HOI dagen te gaan. Natuurlijk vinden wij het wel erg 
gezellig als jullie met beide onderdelen mee gaan!   

 Meegaan op het kamp kost 35 euro.  
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Aanmelden  
 
Ben je super enthousiast geworden voor dit introductiekamp en heb je zin om mee te gaan? Meld je 
dan aan via onderstaande link. Aanmelden kan t/m 1 augustus.  
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetnHqqmXr_5sX_xdHuYdDJW-
p5itfn4nC9bIBkzJdDWLg4ew/viewform?usp=sf_link  
 
Er zijn maar 50 plekken beschikbaar, dus wees er snel bij want VOL = VOL!  
 
Mochten er nog vragen zijn óf lukt het niet om je aan te melden via bovenstaande link? Neem dan 
contact op met secretaris@svhysteria.nl.     
 
 
 
 
.  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetnHqqmXr_5sX_xdHuYdDJW-p5itfn4nC9bIBkzJdDWLg4ew/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetnHqqmXr_5sX_xdHuYdDJW-p5itfn4nC9bIBkzJdDWLg4ew/viewform?usp=sf_link
mailto:secretaris@svhysteria.nl

