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Nieuw Bestuur!

Bij deze willen wij graag het nieuwe bestuur aan jullie voorstellen. Dit is het 6e bestuur van Salve Mundi. Wij zullen
tot en met tenminste juni de vereniging op ons nemen. We hebben er ontzettend veel zin in en hopen er een supergaaf bestuurs(half)jaar van te maken.
We maken graag nog even apart kennis met jullie:

Ik ben Jimmy Bax, 20 jaar en ik ben de nieuwe
voorzitter. Ik studeer de richting technology en ik doe
nu Smart industry als specialisatie. Ik zit buiten het
bestuur nog in de studiecommissie.

Hoi ik ben Alessandra Wiezer, 20 jaar en ik heb de
functie van secretaris op mij genomen. Momenteel zit
ik in semester 4 Smart Industry en kom van de
richting Business af. Daarnaast ben ik lid van de
feest- en mediacommissie en zul je mij vaak zien op
de woensdagen bij Hubble en Villa!

Ik ben Sanne Hermans en ik heb de functie
commissaris intern in het bestuur. Ik studeer de
richting technology en ik doe nu Smart industry als
specialisatie. Voor Salve Mundi zit ik in de
ICT-commissie, Intro commissie en heb ik de
reiscommissie opgericht.

Ik ben Maltie Parsoe en zal de functie
commissaris extern op mij nemen. Ik zit nu in
semester 6 van Business en ga hierna afstuderen.
Daarnaast ben ik lid van de intro- en reiscommissie.
Ik hoop er een toffe bestuurstijd van te maken met
iedereen!

Ik ben Quint Legius en ben penningmeester in het 6e
bestuur. Ik doe nu Cyber security en zit in semester 4.
Daarbij ben ik ook lid van de intro, ICT en reiscommissie.

Welkom het 6de bestuur van
Salve Mundi!

Efteling!

Februari Intro

Kerst pubquiz

Woensdag 9 februari had Salve Mundi
een leuke intro dag voor het februari
Startsemester voorbereid. We begonnen
om 12 uur met een uitleg en daarna kon
je ervoor kiezen om met mensen val
Salve Mundi pizza’s te bestellen voor de
lunch. Om 2 uur werden we in groepjes
ingedeeld en begonnen we aan de quiz.

De kerst pub quiz van Salve Mundi was
erg leuk. Het was super interactief ook
al was het online. Het thema kwam
super goed terug in de vragen en ik had
zelf het geluk dat ik veel kerstmuziek
luister, dus had veel vragen over
kerstnummers en artiesten goed.

Waar je vragen had over Eindhoven,
FHICT-speurtochten of parcours moest
maken in verschillende games zoals
Habbo en Minecraft en als laatste onderdeel 7 puzzels.
Voor ieder onderdeel kreeg je punten en
voor de winnaar was er taart. Om 4 uur
kon je ervoor kiezen om mee te gaan
naar Hubble de campus café ook daar
was het heel gezellig met iedereen en
zijn er mensen later door gegaan naar
stratum. Al met al was het een
hartstikke leuke dag!!
Lexi Das, eerstejaars studente FHICT.

Verder waren er ook interactieve rondes
waarbij je iemand van je groepje moest
opofferen om een opdracht op camera
te doen tegen de andere groepjes. Die
waren superleuk en zo deed je het toch
met z’n allen samen, in plaats van alleen
in een groepje te zitten saai vragen te
beantwoorden.

Maandag 15-11-2021 zijn we met de
studievereniging Salve Mundi naar de
winter Efteling gegaan. Alle bekende
attracties stonden op ons te wachtten aan
de andere kant van ‘Het Huis van de Vijf
Zintuigen’ (entreegebouw). Behalve Joris
en de Draak, deze attractie was helaas
onder constructie.

In het park zelf stonden verschillende
kraampjes in de vorm van houten huisjes
waar je warme chocomel of iets lekkers kon
halen. Ook Salve Mundi zelf had voor iets
lekkers gezorgd. Zo kon je een ‘goodie bag’
bestellen in Eftelingstijl, waarin een flesje
water, chips, verschillende gummisnoepjes
en een chocoladereep zaten.

Met een stuk of 70 studenten liepen we
verdeeld door het park. Zo nu en dan
kwam je een andere groep tegen, waarmee
je dan gezamenlijk een attractie inging.
Dat was ontzettend gezellig.

Het was een gezellige dag, voor niet al te
veel geld, omdat we met een grote groep
zijn gegaan waardoor de prijs van het
entreekaartje lager uitviel. Omdat we op
een maandag zijn gegaan, was het rustig
in het park waardoor we niet lang
hebben hoeven te wachten in de rijen van
de attracties. Ideaal! Al met al was het een
ontzettend leuke dag en een fijne break van
school om weer nieuwe energie op te doen.

In mijn eigen groep was er een student die
bij de Efteling gewerkt had. Handig, want
ze wist alle ins en outs van het pretpark,
waardoor ze ons goed kon rondleiden.
Het resultaat was dat we in een korte tijd
in de attracties waren gegaan die we graag
wilden beleven. Ook de Efteling app hielp
hierbij, want deze gaf aan hoelang de rij
was per attractie. Zo liepen we strategisch
van de ‘Baron’, naar de ‘Vliegende
Hollander’ door naar de ‘Python.’

De uitstapjes die Salve Mundi organiseert,
zoals de Efteling, zorgen ervoor dat je jouw
medestudenten op een andere manier leert
kennen. Dus merk je dat je behoefte hebt
aan contact met leeftijdgenoten, ook als je
(nog) geen lid bent van Salve Mundi, geef
jezelf op voor de volgende activiteit.

Ook had ik met mijn groepje de pub
quiz gewonnen en een superleuke prijs
in thema ontvangen net voor kerst!
Groeten,
Niek van Gogh

Biercantus
Op Woensdag 24 november was door
de feestcommissie van Salve Mundi een
biercantus georganiseerd. Tijdens een
biercantus is het de bedoeling dat je
samen met iedereen in de zaal alle
liedjes in je cantus boekje zingt.
En tussen elk liedje mogen we ook een
gratis adtje drinken. En als ik hoor dat
er gezopen moet worden dan ben ik
daar zeker bij!

Ondanks dat we van de toen geldende
corona maatregelen moesten zitten, en
dat de avond maar tot 20:00 kon duren,
hebben ik en vele met mij een gekke,
zatte, maar vooral een onvergetelijke
avond gehad!

Het was een hele gezellige avond, waar ik
mijn meest valse stem heb mogen delen
met de hele zaal. Maar een cantus is geen
echte cantus als er geen goede straffen
worden uitgedeeld! Dus onze presentator,
Robin aka Snorlax, heeft heel wat straffen
mogen uitdelen. Ikzelf had ook een straf
gekregen en ik moest een adtje wipwap
doen. Ik zelf en iedereen die om mij heen
stond was daar goed nat van geworden!

Luuk de Kinderen

Feestcommissie bedankt!
Groeten,

Leden Gezocht!
De Mediacommissie is op zoek naar
nieuwe leden voor hun commissie!
Ligt jouw interesse bij het maken en
bewerken van foto’s, en lijkt het jou
leuk om op deze manier een bijdrage te
leveren aan de vereniging?
Stuur dan een mailtje naar
media@salvemundi.nl met een
motivatie, en een paar foto’s die jij
eerder gemaakt of bewerkt hebt.

Fotograaf
Wil jij toevallig de vereniging helpen en
lijkt het jou leuk om foto’s te maken op
evenementen en/of feesten?
Kom dan in de fotografie groepsapp
van Salve Mundi!
Wanneer er voor evenementen
fotografen nodig zijn zal hier een
bericht in worden gedeeld waar je op
kunt reageren.

