
Biesbosch 
Intro-dagen studiejaar 2022-2023



Een mini-vakantie én je medestudenten 
beter leren kennen?  
Welkom bij het Ma-introductiekamp voor 
alle eerstejaars studenten! 

Leuk, wanneer gaan we?  

MCP1: maandag 5 september 
t/m woensdag 7 september. 

AMM1 en SSP1: woensdag 7 september 
t/m vrijdag 9 september 

Waar is het?  

De Biesbosch. De wát?  De Biesbosch, je 
weet wel, dat natuurgebied bij 
Dordrecht 

Waar logeer ik?  

In Stayokay Hostel Dordrecht, 
Baanhoekweg 25, 3313 LA Dordrecht.  

Je slaapt met 4 of met 6 
medestudenten op een kamer, gezellig! 

Wat neem ik mee?  

Goede vraag! Je ID en je goede humeur.  
Zie ook verderop… 

Moet ik zelf betalen?  

Nee hoor, de kosten zijn voor rekening 
van de school. Alleen extra drankjes of 
souvenirs betaal je zelf.  

Wat is er verder nog belangrijk?  

Dat je deze flyer altijd bij de hand 
hebt. We kijken uit naar je komst! 

Team Mediaproductie Introdagen: 

Zita, Marieke, Nicole, Marinka, Myra, 
Elaine, Marcel, Martijn, Hüseyin  

Introdagen
5 t/m 9 september 2022



Liquas exeriberatem incto beaqui re la intissint 
omnist, officta tionseque volor.

Dag 1 Dag 2

Je reist zelf naar centraal station 
Rotterdam, waar je bij de hoofd-
uitgang het docententeam en je 
medestudenten treft. Zorg dat je op 
tijd bent, dat je je OV-kaart bij je hebt 
én dat je lunch meeneemt. De reis 
wordt leuk, we gaan namelijk met de 
waterbus. Het laatste stuk wandelen 
we (koffers gaan in een busje), dus 
draag comfortabele schoenen waar je 
een halfuur op kunt lopen.  

10:30 – Verzamelen buiten bij de 
hoofduitgang van  Centraal Station  
Rotterdam (let op: er rijden treinen 
met een extra toeslag)

11:30 – Waterbus richting Biesbos, 
wandelen naar Stay Okay  

14:00 – Aankomst Stay Okay: inchecken, 
chillen, omgeving verkennen 

16:30 – Kennismakingsspel  

18:00 – Diner 

20:30 – Quiz Time!  

21:30 – Avondwandeling, spotten 
we bevers?  

23:00 – Naar je kamer  ;-) 

13:00 – Kanoën & klimmen 
DrijfDordrecht, Baanhoekweg 25 
(kanoën) 

15:30 – Klimmen & kanoën 
Klimbos Dordrecht, 
Baanhoekweg 53 (klimmen) 

17:00 – Bijkomen @ Stay Okay 

18:00 – Diner 

20:30 – Avondprogramma 

23:00 – Naar je kamer  ;-)

Met de waterbus van Rotterdam naar Dordrecht Water, water, water ...

Lekker geslapen? Mooi. Tijd voor actie! 
Vandaag hebben we twee activiteiten 
op locatie op het programma staan: 
klimmen en kanoën. Jullie worden in 
twee groepen gesplitst, de eerste groep 
start met klimmen en de tweede groep 
met kanoën – daarna draaien we het 
om. Zorg dus dat je sportieve kleding 
bij je hebt, en natuurlijk zwemkleding!  

8:30 –  Ontbijt + lunchpakketje 
meenemen 

9:30 –  Ochtendgymnastiek  

11:30 – Wandelen & picknicken 

Programma



Dag 3

Mis je je goudvis al? Geen nood, 
vandaag mag je weer naar huis. Maar 
niet voordat we het eindspel hebben 
gedaan. Dan reizen we samen terug 
naar Rotterdam, waar vanuit iedereen 
naar huis gaat. Was gezellig! 

8:30 – Ontbijt + lunchpakketje 
meenemen & koffers inpakken 

9:30 – Eindspel 

10:00 – Uitchecken, samen terugreizen 
naar Rotterdam CS. 

Terug naar huis

•• Toiletspullen

•• Handdoeken

•• Sportieve, soepel zittende kleding,
waarin je lekker kunt bewegen

•• Sportieve schoenen

•• Regenkleding

•• Geldig Paspoort of identiteitskaart

•• Eventueel noodzakelijke medicijnen

•• Geld voor onderweg en ter plaatse

•• Zwemkleding

•• Spelletjes

•• Neem geen dure spullen
(sieraden e.d.) mee!

Wat neem ik mee



Wij gaan met elkaar om vanuit respect, 
veiligheid, vertrouwen, teamgeest en 
gezelligheid.  

En verder: 

Drugs en alcoholische dranken zijn 
verboden. Mocht je op het gebruik 
hiervan betrapt worden, dan ga je direct 
naar huis. 

Kom op tijd. 

Hou de locatie netjes en wees 
na 23:00 stil. 

Schade is voor eigen rekening; geef het 
altijd door als er iets stuk is gegaan 

Gebruik je gezond verstand. 

Laten we er samen voor zorgen dat Stay 
Okay volgend jaar graag wéér een groep 
van het Mediacollege wil ontvangen! 

Noodnummers: 
06-18059295 (Nicole Reijnen)

Mediacollege algemeen
020-850 9500

Spelregels



Veel Plezier




