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WAARDIG 
AANKOMEND 
LID
Gaan studeren is natuurlijk een enorm 
grote stap. Zeker wanneer je op kamers 
gaat. Je verlaat je oude vertrouwde 
zolderkamer 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! Ga mee naar de Intromix, 
het introductiekamp van Marum Bibio. 
Wij zijn simpelweg de gezelligste 
en actiefste studentenvereniging 
in Vlissingen en zorgen ervoor dat 
jij jouw jaar BANGER kan starten.  

Tijdens ons 3 dagen durende kamp leer 
je enorm veel eerstejaars studenten 
kennen van alle opleidingen. Ook 
maak je kennis met de meerderjaars 
studenten ;-). Het wordt een weekend 
van gezelligheid, feest, af en toe wat 
beweging en mega veel herinneringen. 
Als dat geen goede start is van een 
geweldige studententijd, weten wij het 
ook niet. Ook buitenom het kamp, zorgt 
Marum Bibio voor de allerbeste (thema) 
feesten en evenementen en hebben we 
een one-of-a-kind sociëteit…

EEN STUKJE 
GESCHIEDENIS
Vroeger had praktisch elke 
opleiding op de HZ University 
of Applied Sciences haar eigen 
studentenvereniging. Zo waren 
alle economische richtingen 
vertegenwoordigd binnen Cineadus, 
de PABO’ers binnen ‘t Vloei en had 
mirfisto de zeevaartschool onder 
haar hoede. In het geval van Mirfisto 
was dit Marum Bibio, opgericht uit 
onvrede over de hoge bierprijs. 

Door veranderingen binnen DUO en 
het invoeren van de prestatiebeurs 
kwam er bij de studenten meer 
druk op de ketel te staan, wat leidde 
tot een fusie van verschillende 
verenigingen. Cineadus, Mirfisto 
en Mort Subite sloten de handen 
in één en werden samen ‘Aqua ad 
Vinum’. Marum Bibio verhuisde als 
dispuut vrolijk mee. 

Doordat Marum Bibio nu een 
dispuut van Aqua ad Vinum was 
veranderde er veel. De visie van 
het bestuur van Aqua ad Vinum 
sloot niet aan bij die van Marum 
Bibio en daarom besloot het 
bestuur van Marum Bibio om de 
touwtjes zelf in handen te nemen. 
En dit werkte. Zelfs zo goed dat 
het dispuut Marum Bibio binnen 
no-time meer leden had dan haar 
moederverniging Aqua ad Vinum. 

Hierdoor veranderde dispuut 
Marum Bibio in april 2005 in 
studentenvereniging Marum 
Bibio! 
Al snel organiseerde Marum Bibio 
feesten en evenementen die steeds 
groter werden. Zo is er elk jaar een 
beachparty met jacuzzi, Duvelparty 
met spotgoedkope Duvels en wordt 
er luidkeels meegezongen met de 
latijnse liederen tijdens de Cantus. 
En last but not least...

DE SUNSET CRUISE
Het meest unieke gala van Nederland 
aan boord van een cruiseschip!
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Ga dan naar:
WWW.MARUMBIBIO.COM
en vul je het inschrijfformulier in!

Lukt het niet of heb je vragen?
Dan kun je altijd mailen naar 
MARUM@HZ.NL

ALVAST

Dit is inclusief de bijdrage voor 
de algemene introdag op het 
Bellamypark. Voor deze prijs heb je 
gedurende het hele kamp eten en 
drinken! (Met uitzondering van de 
drankjes tijdens de feestjes ;-) )

DE AGENDA

ZO 05/09/21
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 de 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?

VR 03/09/21
Schrijf deze dag maar in je agenda 
als de start van jouw studententijd. 
Deze eerste dag bestaat uit vrienden 
maken, gezelligheid en Vlissingen 
leren kennen. De café’s, de bedrijven, 
handige plekjes, alles komt aan bod! 
Dit alles gaat uiteraard op een ludieke 
manier, waar alles draait om het 
hebben van zoveel mogelijk lol! Als 
je aankomt op het Bellamypark kun 
je je bagage inleveren bij het Marum 
aanmeld punt, te herkennen aan onze 
mooie Marum vlag. 
Na afloop van de introductie zullen wij 
de bruisende binnenstad van Vlissingen 
verlaten en naar onze kamplocatie 
gaan, waar er een goede maaltijd voor 
je klaarstaat en je het eerste Marum 
feestje gaat meemaken ;-)

ZA 04/09/21
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 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!

INSCHRIJVEN?

€50,-!

Hoeveel kost het voor zo’n 
geweldige start van het jaar?

WAT MOET JE 
MEENEMEN?

Slaapzak
Een luchtbed/slaapmatje
Tandenborstel en tandpasta
Toiletspullen/douchespullen
Handdoeken
Kleding die vies mag worden
“Stapkleding”
Slippers
Zwemkleding
Evt. Medicijnen
Genoeg contant geld voor de feesten!
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Als lid van Marum Bibio ben je niet alleen lid van de gezelligste en actiefste 
studentenvereniging in Vlissingen, maar heb je ook nog eens flink wat 
privileges!

VOOR SLECHTS €20,- PER JAAR:

•	 Heb je exclusieve toegang tot onze nieuwe sociëteit ‘De Fles’ die 
geopend is van zondag tot en met donderdag

•	 Krijg je korting op je kaartje voor het HZ Kerst Gala en natuurlijk onze 
befaamde Sunset Cruise

•	 Krijg je een polo en ledenpas, zodat je aan iedereen kunt laten zien dat 
je bij Marum Bibio hoort

•	 Haal je voor maar €4,95 een medium pizza naar keuze bij Domino’s 
Vlissingen (enkel bij afhalen)

•	 Krijg je korting bij aankopen bij onze sponsoren (voor actueel aanbod, 
kijk op onze website!)

•	 Kun je ook nog eens flink geld verdienen, want wij werken samen met 
maarliefst twee baanaanbieders!

Maar bovenal geniet je van een solide naschoolse opvang, haal je alles uit 
je studententijd en ben je tot niets verplicht!

VOORDELEN ALS LID

Ben je vorig jaar ook lid geweest? Dan kost een nieuw jaar lidmaatschap je slechts €15,-

DE FLES
Sinds 2010 heeft Marum Bibio haar 
eigen sociëteit: De Fles. Hier komen in 
normale omstandigheden (haha) van 
zondag t/m donderdag elke avond zo’n 
15 tot 40 leden een lekker sapje, biertje 
en/of cocktailtje drinken, dansjes doen 
en praatjes maken. Nu tijdens corona 
proberen we minstens 1 keer in de 
week onze deuren te openen, maar is 
het vaak nog even zittend. Natuurlijk 
hopen we dat dit snel verandert, zodat 
we weer 5 dagen in de week samen 
kunnen komen. 
 
In 2019 is onze fles meeverhuisd naar 
de andere stamkroeg, de Vrienden 
van Vlissingen; ofwel de VVV! Deze is 
groter en nieuwer en staat klaar om 
weer volop feestjes in te kunnen geven. 
Zodra we weer kunnen, staan we in 
het aankomende jaar weer helemaal 
klaar om onze avonden, feesten en 
activiteiten op te starten en zo weer 
een onvergetelijk jaar te creëren.

Je studietijd gaat beginnen dus een 
spannende tijd ligt voor de boeg en 
er zijn een hoop dingen die je als 
aankomend student moet regelen. Je 
zult misschien op kamers gaan en wij 
als studenten weten hoe moeilijk het 
is om een goede, leuke en gezellige 
kamer te vinden!

Daarom willen wij het jullie iets 
gemakkelijker maken.

Marum Bibio heeft in Vlissingen veel 
contacten en kent veel mensen die 
misschien een kamer vrij hebben en 
dus opzoek zijn naar jou!

Twijfel dus niet en stuur een mailtje 
naar MARUM@HZ.NL en wie weet 
woon jij binnenkort ook in Vlissingen!

HIER WONEN?
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VOLUPTAS
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 happen in dispuutskleding tijdens 
de happen en stappen jasje dasje avond van 
Marum Bibio 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!

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 versterken en gewoon 
gezellig een potje bier drinken, want 
dat kunnen deze mannen als de beste!

CEDE MAIORI

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 
thema feest. Daarnaast hebben we 
jaarlijkse bierproeverijen en het foute 
kersttruienfeest. Met Cede Maiori dus 
altijd gegarandeerd een gezellige 
avond!
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DE FEESTCOMMISSIE
Ben jij niet vies van een feestje? Beschik 
jij over originele ideeën om nog betere, 
knallendere en grotere feesten neer te 
zetten? Dan is de feestcommissie op 
zoek naar jou!

DE EVENEMENTENCOMMISSIE
Ben jij goed in het organiseren en barst 
je van nieuwe ideeën? Wil jij meehelpen 
aan het neerzetten van uiteenlopende 
evenementen?
Sluit je dan aan bij de 
evenementencommissie 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 stickercommissie is een 
nieuwe unieke toevoeging aan onze 
studentenvereniging wat 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. 
Vind jij nou de sticker? Dan krijg je 5 
biertjes in onze sociëteit de Fles!

JOIN ONZE COMMISSIES!

DE COMMUNICATIECOMMISSIE
De communicatie commissie 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 leer 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 
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!

Onze leuke activiteiten organiseren zichzelf natuurlijk niet en daarom hebben 
we allerlei gezellige commissies! Hieronder zie je een kort overzicht van 
onze commissies en wees niet bang om er eentje te joinen! Je kan er zelfs 
studiepunten meeverdienen ;-)

WERKEN VIA MARUM
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 
SOLLICITEER@PROMOPOLITAN.NL

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!



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

CHECK OOK ONZE WEBSITE EN FACEBOOKPAGINA
WAAR JE ONS INTRODUCTIE FILMPJE KAN VINDEN!

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


