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"Herinneringen die je later
wilt hebben, moet je nu

maken." 



Voorwoord

Onze INTROCOMMISSIE

Het  bestuur en de introcommissie zullen aanwezig zijn tijdens de Kick-off
week van de HZ. Schroom vooral niet voor een babbeltje, want wij leggen jou
met liefde uit wie wij zijn en waar Marum Bibio om draait! 

Dit jaar hebben wij weer een gezellige groep leden bij elkaar gehaald die onze
introductieperiode organiseren. Gedurende de hele week zijn zij er om onze
studentenvereniging aan jou voor te stellen. Op het plein van de HZ, tijdens onze
soosavonden in onze sociëteit 'De Fles', op de Algemene Introductie Dag op het
Bellamypark en heel het kamp lang staan zij klaar om jouw vragen te
beantwoorden en ons te representeren. Dus, herken jij een van hen? Maak vooral
een praatje met ze, want zij staan daar voor JOU! 

Als bestuur van Marum Bibio willen we 
jullie graag welkom heten aan de HZ 
University of Applied Sciences en Scalda. 
Met dit boekje willen wij jou kennis 
laten maken met onze studentenvereniging.



Waardig aankomend STUDENT,
Gaan studeren is natuurlijk een
enorm grote stap, zeker wanneer je
op kamers gaat! Je verlaat je oude
vertrouwde kamer bij je ouders,
moet een nieuwe stad gaan
ontdekken en daarbij ook nog eens
een manier vinden om nieuwe
vrienden te maken. Maar laten wij
daar nou eens een goede oplossing
voor hebben! Kom een kijkje nemen
bij Marum Bibio! Wij zijn simpelweg
de leukste en gezelligste
studentenvereniging in Vlissingen,
Middelburg en omstreken en zorgen
ervoor dat jij de leukste
studententijd beleefd!  

In dit introductieboekje leggen wij
jou uit waar Marum Bibio om
draait! 



KICKOFF op de HZ 

ALGEMENE INTRODUCTIE DAG 

De HZ Kick-off is de verplichte
introductieweek waarin je kennis gaat
maken met je klasgenoten en
studieloopbaancoach. Tijdens deze
introperiode vindt op 1 september de
Algemene Introductiedag plaats op het
Bellamypark. Een week later, op 8
september is hier ook het enige echte
Kick-off festival.

De algemene introdag, ook wel bekend als de AID is een dag vol activiteiten voor
studenten door studenten van de HZ. Dit is de kans om je nieuwe klasgenoten en het
studentenleven in Vlissingen te leren kennen op een gezellige manier. Er lopen op
deze dag genoeg meerderejaars studenten rond om vragen aan te stellen. Wees zeker
niet bang om dat te doen, want we willen dat je niks mist! De AID zal plaats vinden op
donderdag 1 september op het Bellamypark. Dus tot dan!



INTROKAMP
VRIJDAG 02/09/22
Schrijf deze dag maar in je agenda
als de start van jouw studententijd!
Na de AID en jouw eerste
studentenstapavond beginnen wij
aan ons introductieweekend. We
nemen je mee vanaf het
Bellamypark en beginnen met  een
rondleiding langs de belangrijkste
plekken in Vlissingen.
Bij aankomst op onze kamplocatie
is er wat tijd om jouw tent te
ontdekken, waaronder natuurlijk
ook je nieuwe tentgenootjes en je
tentmama of tentpapa. Zo kan jij
laagdrempelig contact leggen met
onze leden! Zodra iedereen
gesetteld is zullen wij beginnen met
een aantal spelletjes om het
introkamp in te luiden. Na het diner
hebben we een goed gevulde
maag. En dat is ook nodig, want   
 's avonds zullen wij jouw eerste
Marum feest starten, gehost door
een van onze eigen huisDJ's!
Bij deze leer je ook de prijskaart
kennen van onze sociëteit 'De Fles'
en wij kunnen alvast verklappen en
tevens garanderen, nergens in
Vlissingen is stappen zó goedkoop! 



ZONDAG 04/09/22
Zondag is de laatste dag van het
kamp, en wat voor een! Nu
iedereen wel wat heeft kunnen
uitslapen, gaan we op het
gemakje alle spullen inpakken en
natuurlijk nog even oefenen op
onze eigen beroemde en
beruchte Marum-liederen. We
kunnen natuurlijk niet riskeren dat
jullie tedere keeltjes overbelast
raken, daarom zorgen wij voor
voldoende smering van de keel.
Na deze laatste training is het tijd
om bij te komen van de afgelopen
twee dagen, nabesprekingen en
even relaxen. Maar voor de
mensen die nog geen zin hebben
om naar huis te gaan, hebben we
nog een verrassing... iets met een
afterparty?

ZATERDAG 03/09/22
Op zaterdagochtend gaat alweer iets te
vroeg de wekker... Maar natuurlijk wel voor
een goed doel! Na een stevig ontbijt gaan
we met zijn allen richting het sportveld,
waar er een middag vol activiteiten staat te
wachten. Deze middag staat in het teken
van het kweken van een jaarband en
daarvoor zul je je mede-eerstejaars beter
leren kennen. Het is deze dag niet aan te
raden je nieuwste kleren aan te trekken...
De dag is volgepland met sportieve
activiteiten, maar geen nood: voor de
minder sportieve mensen zal ook genoeg
leuks te doen zijn! Binnen Marum denken we
uiteraard aan iedereen...
Na deze dag vol inspanning mag het
belangrijkste deel natuurlijk niet ontbreken:
ontspanning! Dit doen we wel op de Marum
manier, met een knalfeest! Het hoe en wat
laten we nog even in het midden, maar het
dak gaat er uiteraard vanaf!



SOCIËTEIT DE FLES
De soos is onze plek om als leden samen te komen
voor een drankje, een dansje, een spelletje of een
babbeltje. Begin 2020 kregen we de kans om mee
te verhuizen met het oude Club Bellamy. Ze zijn
nu in een nieuwe vorm, namelijk de Vrienden van
Vlissingen, gevestigd aan Nieuwendijk 7. Wij
kregen het aanbod van de eeuw, hebben die
aangenomen en zijn nu dus de trotse huurders van
de voormalige, intacte stripclub die zich boven
onze nieuwe stamkroeg bevindt. De sfeer hangt er
nog, het fluweel is er nog, de paal staat er nog en
met een paar kleine aanpassingen konden we er
dus zo intrekken.
We hebben onze eigen tap, genoeg plek om rustig
te zitten of een spelletje te doen, plek om te
dansen, te beerpongen of een slinger om de paal
te maken.  Binnen in onze soos is het dus nooit
saai. Daarnaast hebben we ook een gigantisch
dakterras, waar je met lekker weer heerlijk buiten
kan genieten van frisse lucht. Van tijd tot tijd
organiseren we hier ook gezellige BBQ’s!



Onze STAMKROEG 

De Vrienden van Vlissingen ook wel
bekend als de VVV is de tofste kroeg
waar jij terecht kan voor een lekker
koud sappie. De VVV haar deuren
zijn door het jaar heen open op de
donderdag, vrijdag en zaterdag. De
VVV staat bekend onder de
studenten van Vlissingen als de kroeg
waar je naartoe gaat als je van
kwaliteit DJ’s, drankjes en
gezelligheid gediend bent.   



Onze COMMISSIES
Onze leuke activiteiten organiseren zichzelf natuurlijk niet. Daarvoor hebben we allerlei
gezellige commissies! Hieronder zie je een kort overzicht van onze commissies. Wees
niet bang om er eentje te joinen, je kan er namelijk zelfs studiepunten mee verdienen! 

DE FEESTENEMENTENCOMMISSIE
Ben jij niet vies van een feestje? Beschik jij over originele ideeën om nog betere,
knallendere en grotere feesten neer te zetten? Hou jij van organiseren, barst je van de
nieuwe ideeën of wil je gewoon meehelpen bij de uiteenlopende evenementen? Dan is
de feestenementencommissie op zoek naar jou! 
Sluit je erbij dan aan en help mee met het organiseren van bijvoorbeeld de Cantus,
Bierbeleggen of het Oktoberfest!

DE SOOSCOMMISSIE
Samen met de andere commissieleden de mooiste sociëteit van Vlissingen draaiende
houden, de leden voorzien van een biertje en continu de Fles blijven verbeteren is een
grote verantwoordelijkheid. Denk jij dat je hieraan een steentje kunt bijdragen? Dan ben
jij binnen de sooscommissie helemaal op je plek!

DE STICKERCOMMISSIE 
Deze commissie is een unieke toevoeging aan onze studentenvereniging, die je nergens
anders zal zien! Ons doel is om mensen op een verfrissende manier betrokken te houden
bij Marum. Dit doen wij door o.a. elke week een sticker in Vlissingen te verstoppen die
door middel van hints en goed speurwerk gevonden kan worden. Wat kan je er mee
verdienen? Biertjes in onze sociëteit De Fles!

DE COMMUNICATIECOMMISSIE
De communicatiecommissie regelt alle communicatie binnen en buiten Marum. Denk
hierbij aan de promotie van de vereniging online en op fysieke momenten (zoals open
dagen en evenementen), maar ook het vinden, contact leggen en behouden van
sponsoren. Je leert enorm veel binnen deze commissie en het is ook nog eens enorm
interessant. Lijkt het je leuk om te promoten, kan jij photoshoppen of zou je het willen
leren en/of lijkt het je leuk om met bedrijven en stakeholders in gesprek te komen en
voordelen te regelen voor de vereniging? Sluit je dan snel aan bij de
communicatiecommissie!



VOLUPTAS

Wij zijn Cede Maiori, het mannendispuut van SV Marum Bibio.
Cede Maiori is voortgekomen uit een vriendengroep die graag vaker
samen wilde komen, de onderlinge vriendschap wilde versterken en
gewoon gezellig samen een potje bier willen drinken, want dat kunnen
deze mannen als de beste!
Deze vriendschap versterken wij door middel van een borrel om de twee
weken op zondag in de Sociëteit van Marum Bibio, De Fles, waar wij na
onze borrel nog tot in de vroege uurtjes met iedereen verder feesten.
Omdat een keer borrelen in de twee weken natuurlijk niet genoeg is
doen wij ook enthousiast mee aan het happen en stappen op de
donderdag, want de liefde van een man gaat door de maag.
Het is natuurlijk heel leuk om te feesten, maar een feest organiseren is
nog leuker. Een keer in het jaar organiseren wij daarom samen met het
vrouwendispuut Voluptas een themafeest. Daarnaast hebben we
jaarlijkse bierproeverijen en het foute kersttruienfeest. Met Cede Maiori
heeft je dus gegarandeerd een gezellige avond!

CEDE MAIORI

Wij zijn de dames van Voluptas. Wij zijn het enige vrouwendispuut
van Vlissingen en onderdeel van Marum Bibio. Voluptas is opgericht
door een groep vriendinnen, die graag de vrouwelijke stem wilden
laten horen en gezellig samen wilde borrelen. Om de week houden
wij een borrel, alleen toegankelijk voor de leden van het dispuut.
Tijdens deze borrel vloeit de wijn rijkelijk, maar ook de hapjes mogen
zeker niet ontbreken. Dit is dan ook de tijd om gezellig te kletsen
over van alles en nog wat, of om gezellige spelletjes te doen.
Naast onze borrel hebben wij nog veel meer activiteiten. Zo gaan
we eens per maand tijdens het happen en stappen mee in
dispuutskleding en zijn wij vaak aanwezig bij de feesten en
evenementen.
Jaarlijks organiseren wij in samenwerking met Cede Maoiri ons eigen
dispuutsfeest. De mannen van Cede Maiori zijn af en toe onze
rivalen maar wij vinden het ook heel gezellig om samen te borrelen.
Ook buiten Marum Bibio organiseren wij leuke activiteiten. Zo gaat
geen enkele verjaardag ongehoord voorbij en al zeker geen 21-
diner. Eens per jaar organiseren wij ook een échte vrouwenavond,
mannen zijn dan absoluut verboden... ;)
Lijkt het jou leuk om samen met ons je studententijd door te
brengen?
Ga mee op het introkamp van Marum Bibio en meld je aan als lid
van Marum Bibio... en wie weet nodigen wij jou uit op een van onze
borrels!



Onze FEESTEN en EVENEMENTEN 

Door het jaar heen worden er bij Marum de tofste feesten gevierd. Marum kent een aantal
klassieke feesten: berend botje, duvel party, wild wild west en pimps and hoe’s. Deze worden
georganiseerd door de feestenementencommissie.
Ook organiseren de disputen gezamenlijk een feest. Afgelopen schooljaar was dit de Pirate-
party. 
De sooscommissie organiseert ook een aantal feesten zoals de Marum pyjama party, Roaring
20’s, Hippie Easter, Bacoboot, Wii-night en de Willy Wonka party. 
Ten slotte organiseert het bestuur dan ook nog eens een partij toffe feesten door het jaar heen
zoalsde Pink Party, White Party, After Kingsday Party en Mexican night.



SUNSET CRUISE
Hét paradepaardje van Marum Bibio, een spetterend feest dat je absoluut niet mag
missen! De Sunset Cruise is één van de grootste evenementen waarnaar, naast al onze
leden, ook alle andere studenten in Vlissingen een heel jaar lang uitkijken. De Sunset
Cruise is als een ‘normaal’ gala, met de welbekende cocktail dresscode, maar Marum
Bibio’s Sunset Cruise is uniek!
Het unieke aan de Sunset Cruise is dat het gala op een boot wordt gehouden. Varend
langs de Boulevard met een drankje in je hand, kijkend naar de ondergaande zon,
genietend van de muziek van een live band en van een DJ; een avond om nooit te
vergeten dus! De Sunset Cruise wordt volledig door Marum Bibio georganiseerd, dus
dan wordt het hoe dan ook legendarisch.
Het feest begint al wanneer de boot nog aan wal ligt, iedereen komt in de mooiste
outfits, met de grootste feeststemming aan boord. Wanneer iedereen aan boord is en
het feest dus al lekker op gang is, gaan we varen. We varen over de Westerschelde
langs de boulevard van Vlissingen. Al feestend en dansend met je vrienden vaar je met
het geweldige uitzicht op de skyline van Vlissingen. Alle prachtig verlichte gebouwen
en de zon die langzaam wegzakt in zee, dat zie je alleen deze avond!
We zien jullie weer graag aan boord tijdens de volgende editie van Marum Bibio’s
Sunset Cruise.



Je ontvangt een Marumpolo.

Je ontvangt een lidmaatschapspas, die te gebruiken is voor te gekke deals bij
onze sponsoren. Op de site onder het kopje ‘Sponsoren’ vindt je een actueel
aanbod!

Exclusieve toegang tot onze sociëteit ‘De Fles’ en alle evenementen en
activiteiten van Marum Bibio.

Korting op toegangskaartjes voor het ‘HZ Kerst Gala’ en onze ‘Sunset Cruise’, hét
paradepaardje van Marum Bibio.

Gemakkelijk een bijbaantje naast je studie dankzij onze werkaanbieders.

Twee keer in de maand, tijdens het Happen & Stappen, lekker en goedkoop je
maag vullen  voor we gaan feesten tijdens de studentenstapavond.

 

Leuk dat je geïnteresseerd bent om lid te worden bij Marum Bibio! Voor maar €22,50
per schooljaar ben jij lid van de leukste studentenvereniging van Vlissingen,
Middelburg en omstreken! Het inschrijfformulier kan je vinden op onze website:
www.marumbibio.com zodra je ingeschreven bent, kan je hier ook via je eigen account
alle foto's bekijken.
Laat ons vooral weten of het je eerste jaar bij Marum Bibio is, dan kunnen wij zorgen
dat je beste introductie krijgt!

Ben jij geen student (meer) maar wil je toch deelnemen aan activiteiten van Marum
Bibio? Dan is er een mogelijkheid om voor €50 per schooljaar donateur te worden. Vink
dan aan dat je wenst donateur te worden. Dan zal de situatie besproken worden met
het bestuur en onze penningmeester zal contact met je opnemen voor de betaling!

We zetten nog een keer op een rijtje wat de voordelen zijn voor leden:

Voordelen als LID



PROMOPOLITAN
Ben jij op zoek naar een flexibele bijbaan?
Promopolitan biedt jou aantrekkelijk werk zo
vaak en wanneer jij dat wil. Werken in de
horeca, tijdens festivals of in een
promotieteam? Promopolitan heeft het
allemaal!
Kijk snel op:
WWW.PROMOPOLITAN.NL voor meer
informatie of stuur je CV naar ons e-
mailadres:   
 SOLLICITEER@PROMOPOLITAN.NL

WERKEN via Marum Bibio

DRAAGKRACHT
De perfecte bijbaan voor iedere student.
Draagkracht is steeds op zoek naar jong,
dynamisch en flexibel personeel om te helpen
bij een uitvaart. Laat je niet afschrikken door
het idee van een uitvaart, de werksfeer is
gemoedelijker dan je denkt. Bij Draagkracht
kun je je aanmelden als drager of hostess,
maar wij leiden ook mensen verder op naar
uitvaartleider en verzorger. De diensten zijn
vaak kort zodat je iets aan je dag overhoudt.
Lijkt het jou leuk om samen met andere mensen
van S.V. Marum Bibio aan het werk te gaan?
Kijk dan op WWW.DRAGERS.NL voor meer
informatie of vraag het aan een van onze
collega’s!



Dus, maak jij een keuze waar je hoe dan ook geen spijt van gaat
krijgen en kom je van Marum proeven tijdens het kamp? 
Meld je dan aan op WWW.MARUMBIBIO.COM en zorg dat je op
vrijdag 2 september 12:00 uur klaar staat bij de Marum-caravan op
het Bellamypark met de volgende spullen:

Handdoek
Douche-/toiletspullen
Zonnebrand
Geld
Badslippers
Oplader 
Medicijnen
Een alternatief voorwerp voor een beker
om uit te drinken tijdens de No Cup Party

Luchtbed
Slaapzak
Kussen
Zwemkleding
Feestkleding
Kleding die vies mag worden
Een wit shirt dat kapot mag gaan

Proeven van MARUM BIBIO?

Maar wat kost dit nou allemaal?

€50,- 
Van dit geld krijg je het hele kamp de
leukste activiteiten en eten en drinken
aangeboden (de drankjes tijdens de
feestjes zijn hierbij uitgezonderd). 
Ga je niet alleen mee op kamp maar
word je ook lid? Dan krijg je korting op je
lidmaatschap die wordt verrekend met
muntjes. 



Look Book
Een paar kiekjes om de sfeer te proeven



WEET JE HET NOG NIET ZEKER OF HEB JE ANDERE VRAGEN?
STUUR GERUST EEN EMAIL NAAR MARUM@HZ.NL

WWW.MARUMBIBIO.COM 
FACEBOOK.COM/MARUM.BIBIO
INSTAGRAM.COM/MARUMBIBIO


