
TIJDENS DE BRUISWEKEN STAAT ZWOLLE DRIE WEKEN LANG IN HET TEKEN VAN 
INTRODUCTIEACTIVITEITEN. HET IS DE PERFECTE MANIER OM KENNIS TE MAKEN MET ALLES WAT JOUW 
STUDENTENSTAD TE BIEDEN HEEFT. JE LEERT DE STAD EN VEEL NIEUWE MEDESTUDENTEN KENNEN.

ER IS GEEN SPRAKE VAN ONTGROENING! WIJ ZORGEN ERVOOR DAT HET VOOR IEDEREEN LEUK IS DOOR HET 
AANBIEDEN VAN GROTE EVENEMENTEN, MAAR OOK SFEERVOLLE KLEINSCHALIGE ACTIVITEITEN.

DE BRUISWEKEN STARTEN MET DE HBO BRUISWEEK VAN MAANDAG 26 T/M WOENSDAG 28 AUGUSTUS 2019.

HBO BRUISWEEK
MAANDAG 26 - WOENSDAG 28 AUGUSTUS 2019      

                                              

EEN BRUISENDE START 
VAN JOUW STUDENTENTIJD 



Wij verwachten dat iedereen die start in het eerste jaar voltijd deelneemt aan het introductieprogramma.
Op KPZ Portal vind je vanaf begin juni het online aanmeldformulier HBO Bruisweek. In dit formulier vul je onder 
andere contactgegevens van thuisblijvers in, eventuele dieetwensen of allergieën, etc. De gegevens zijn voor de 
organisatie van de Bruiscamping en voor de slb’ers en worden vertrouwelijk behandeld. Op www.kpz.nl kun je 
meer lezen over het privacybeleid van KPZ.

KATHOLIEKE 
PABO ZWOLLE
Ten Oeverstraat 68
8012 EW Zwolle
038-4217425
info@kpz.nl

START JE STUDIE  bruisend 

PROGRAMMA
Het programma bestaat o.a. uit een 
interactieve Citytour langs de highlights van de 
stad, het Bruisconcert, een avondfestival met 
diverse culturele events, feesten, films, comedy 
in de Zwolse Theaters, sportieve activiteiten, 
Dance in Hedon, feesten van studenten- 
verenigingen, gezelligheid in het Bruishuis, etc. 
De activiteiten vinden zoveel mogelijk plaats 
met je eigen klas. Iedere klas wordt begeleid 
door twee bruismentoren. 

BRUISCAMPING
Tijdens de HBO Bruisweek blijven alle 
deelnemers slapen op de speciaal daarvoor 
ingerichte camping op Sportpark de 
Marslanden in Zwolle. Iedereen slaapt twee 
nachten in tweepersoonstentjes. De tent wordt 
voor je geregeld, maar moet je wel zelf 
opzetten. Daarnaast zorgt Buro Ruis voor de 
sanitaire voorzieningen en een grote ontbijt- 
en dinertent.

KOSTEN
KPZ neemt een groot gedeelte van de kosten voor haar 
rekening, waardoor we de kosten voor jou laag kunnen 
houden. De eigen bijdrage voor het introductieprogramma/ 
de HBO Bruisweek bedraagt € 70,- p.p.

Wat krijg je voor dit bedrag?
• een bruisend programma van drie dagen verzorgd door
   KPZ en Buro Ruis;
• een Bruis T-shirt;
• maaltijden (avondeten op maandag en dinsdag, ontbijt en
   lunch op dinsdag en woensdag);
• twee overnachtingen in een tentje op de Bruiscamping;
• begeleiding van twee bruismentoren per klas.
Kortom: een fantastische start van je studie!

MEER INFORMATIE
Tijdens de Eerste KPZ-dag op woensdag 26 juni krijg je 
meer informatie over de Bruisweek. Je ontvangt o.a. 
het programmaboekje en de paklijst. Daarnaast leer je de 
Bruismentoren al kennen.


