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In deze rubriek zal een 
bestuurslid zijn of haar 

verhaal doen over de afgelopen 
periode. 

Source'ers en Source'rinnen, 

Het nieuwe schooljaar is alweer even begonnen en 
de eerste deadlines zijn alweer verstreken. 

Hopelijk zijn jullie een beetje bijgekomen en 
kunnen jullie er in periode 2 

weer vol tegenaan. 

We willen onze leden die in februari We willen onze leden die in februari 
gaan afstuderen ontzettend veel succes 

wensen met de laatste loodjes en 
iedereen feliciteren die de afgelopen 

periode zijn/haar propedeuse in 
ontvangst heeft mogen nemen. 

Daarnaast verwelkomen we 
onze nieuwe leden, die ons nu onze nieuwe leden, die ons nu 

al actief aan het helpen zijn om 
Source nog leuker te maken. 

Samen met deze mooie groep mensen 
gaan we er weer een mooi jaar van maken! 

Wij hopen dat iedereen nog fit 
genoeg is om te studeren na onze 
gezellige feestjes van dit jaar gezellige feestjes van dit jaar 

en wensen iedereen veel 
succes in periode 2. 

Groetjes,

Fieke Esveld 
Secretaris



Hoi, Ik ben Fieke. 
De Secretaris van Source 
Eindhoven. Ik ben de 
persoon die de meeste 
mailtjes beantwoord. 
Als je vragen hebt 
beantwoord ik ze met beantwoord ik ze met 

liefde



Terugblik:
De afgelopen periode hebben we weer mooie en leerzame 

momenten mee mogen maken met elkaar, 
welke momenten zijn jullie het meest bijgebleven?

Augustus
25/8:   PaMa-BBQ
26/8: 26/8:   Introductieweek
September 
5/9:    Actieve ledenborrel 1.1: Meet your new friends
19/9:   After-intro: Back to the boederie!
Oktober
2/10:   Workshop: Become a Disruptor
2/10:   Actieve ledenborrel 1.2: Bowlen
9/10: 9/10:   Constitutieborrel van het 2e bestuur 
11/10:  Bedrijfsbezoek DAF
24/10:  Algemene ledenvergadering
24/10:  Kroegentocht
November
21/11:  Actieve ledenborrel 2.1: BIEM! 
22/11:  Workshop Disruptor HRM is dood (afgelast)

VooruitblikVooruitblik: 
Ook de komende periode staan er natuurlijk weer een 
boel leuke activiteiten op de planning, waar we jullie 

graag bij willen hebben!

December
19/12: Kerstdiner
19/12: Prijs de heer, feest wat meer!
Januari Januari 
6/1:    Inschrijving PaMa’s
9/1:    Ervaringscollege Burn-out in samenwerking met Topsy
9/1:    Actieve ledenborrel 2.2: Nieuwjaarsborrel (openbaar)
16/1:   Gala





Story TIME!
In deze rubriek vind je iedere keer 

een nieuw spannend verhaal van docenten of 
studenten. Deze keer in Storty time: 

Jord Konings, Julia Hendriks en Dominika Vanhouwe. 

Het verhaal van Jord konings:

Het begon allemaal tijdens de introweek 
van dit jaar. De week die we 
waarschijnlijk allemaal nog wel herinne-
ren, of juist niet…  

Op maandag gingen we naar de SoLow 
om leuke dingen te kopen voor de crazy 
88. We kochten allemaal buttons, de een 
met “beste moeder”, de ander met “de 
slimste” en toen zag ik de perfecte 
accessoires voor mij. Een button en 
oortjes met 18+ er op. 

Later die Later die avond toen we gingen stappen 
had ik deze button en oortjes opgedaan, 
en heeft bijna 10 man mij gefeliciteerd.

In de Villa Fiësta werd happy birthday 
gezongen en kreeg ik gratis bier. Na een 
superleuke avond dacht ik, waarom niet 
de volgende keren weer? 

Dus toen ben ik iedere dag mijn Dus toen ben ik iedere dag mijn 
verjaardag gaan vieren! Dit heeft mij 
uiteindelijk veel felicitaties, maar vooral 
drank op geleverd. 

Uiteindelijk kregen steeds meer mensen 
mij door en gelooft niemand mij meer 
als ik zeg dat ik jarig ben. 

Heb jij een beter verhaal?

Het Verhaal van Julia Hendriks en 
Dominika Vanhouwe

Julia nam Do eens een keer mee naar 
een VDL-feest…

Alles Alles was gratis (eten en drankjes). Toen 
we daar aan kwamen zag Do dat zelfs de 

wodka gratis was!!! Een pool en wodka 
is uiteraard een hele goede combi.

Na een aantal drankjes te hebben gehad 
nam Julia Do mee naar haar collega's 

van stage.
Iedereen Iedereen was aanwezig inclusief de 

baas. Do dacht dronken alvast even een 
stageplek te regelen. 

Ook had Do met de stagebegeleider van 
Julia afgesproken dat het tijd was om 

iemand aan Julia te koppelen...
Of dit gelukt is... ?!

De stagebegeleider stelde De stagebegeleider stelde voor om een 
rondje bier te gaan halen (want het was 

toch gratis). DE grote baas zei dat ze 
geen bier hoefde?! Gelukkig was daar Do 

om even tegen haar te zeggen dat dit 
bedrijf nergens op slaat... want ja... wie 

zegt er nou nee tegen bier???

8,9, 10 Do ga je nooit meer bij VDL zien.8,9, 10 Do ga je nooit meer bij VDL zien.



De volgende 
keer jouw 

verhaal hier?

Mail dan naar:
PR@svsource-eindhoven.nl



Mark van Grinsven

Melissa Vane

Fieke Esveld



?? ?

Weet jij al welk diertje 
er bij deze vreemde vogels 

horen? Mail dan naar: 
PR@svsource-eindhoven.nl



Herinneren jullie het allemaal nog? De introductieweek? Of hadden jullie 
op sommige momenten misschien iets te veel biertjes of wijntjes op? Of 
was je er misschien wel helemaal niet bij? No worries! Samen met Anke 
Peeters (Voorzitter Introductiecommissie) blikken wij nog een keer terug 
op deze geweldige week!

Het afgelopen jaar is de 
eerste introductieweek geor-
ganiseerd vanuit Source Eind-
hoven. Wij kijken terug op 
een geslaagde week waar wij 
trots op zijn. Tijdens deze 
week hielden we ons vast aan 
het thema Source op de boer-
derie. Samen met de intro-
ductiecommissie en enthousi-
aste papa’s en mama’s 
hebben we ongeveer 80 
nieuwe studenten begeleid en 
vermaakt door de week heen. 

Maandag zijn alle groepjes ge-
start met de stadsroute door 
Eindhoven. Tijdens deze 
stadsroute moesten zij vragen 
beantwoorden. Elk groepje 
voerde door de gehele week 
de crazy 88 uit. Crazy 88 be-
staat uit 88 gekke opdrachten 
die elk groepje kon uitvoeren. 
’s Avonds was het tijd voor de 
biercantus. Een avond waar 
zingen van belang is. Tijdens 
de biercantus werden de 
nodige biertjes genuttigd. Een 
gegezellige dag om op terug te 
kijken. 

De introductie week werd ver-
volgd op dinsdag met de spel-
lenmiddag. Iedereen kon zijn 
sportieve kant laten zien. Ook 
werd het spel 30 Seconds ge-
speeld waarin je zo snel mo-
gelijk het woord moet raden. 
Deze dag werd vervolgd met 
een Pub Quiz. Met het groepje 
moest je de brandende vragen 
zo goed mogelijk beantwoor-
den. ’s Avonds hadden we de 
thema-avond, met Source op 
de boerderie. Iedereen kwam 
in zijn thema outfit en het 
feest kon beginnen. 

Woensdag stond in het teken 
van Purple stadsdag. In 
groepjes volgden we de stads-
route die door Purple was ge-
maakt. We kregen onder an-
deren een rondleiding door 
het Philips stadion. Na de 
stadsroute was het tijd voor 
de silent disco in de Effenaar. 
Hier werd door iedereen ge-
zellig gedanst en gezongen. ‘s 
Avonds zijn we verschillende 
kroegen langs gegaan tijdens 
de kroegentocht. Bij elke 
kroeg kregen we een wel-
komstdrankje. 

De volgende dag mochten wij 
naar het Purple festival. Dit 
jaar gingen we in groten 
getale naar Tilburg om daar te 
genieten van het festival. Een 
gezellige en lange dag met 
veel verschillende artiesten. 
Iedereen heeft zich op deIedereen heeft zich op deze 
dag op zijn eigen manier ver-
maakt. 

We kijken terug op een gezel-
lige en geslaagde introductie 
week en daarvoor willen we 
iedereen bedanken die deze 
week mogelijk heeft gemaakt. 
Komende intro is er weer een 
nieuwe commissie met nieuwe 
ideeë n en leuideeë n en leuke verrassingen. 

In januari gaan de inschrijvin-
gen voor PaMa’s introductie-
week 2020 open, houdt dit 
goed in de gaten zodat je 
erbij kunt zijn!

Veel Liefs, 
Anke Peeters

Een tijd om nooit te vergeten

#Crazy88#Gezelligheid #Purple19 #Blauw
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Deze editie in het zonnetje: 
Michelle Renkens

Vanwege goede prestaties 
binnen de ER-commissie

In het 
zonnetje



Wij feliciteren nogmaals alle 
studenten die afgelopen jaar hun 

Propedeuse hebben behaald!
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