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Studievereniging Planck: 
Voor Technische Natuurkunde en Applied Science

 Aankomende activiteiten 
 

~Covestro gastlezing~ 
 

Zie de agenda op de website voor meer informatie en andere
aankomende activiteiten.

 

Start schooljaar 
Het 18e bestuur is nog bezig met haar eerste maand als bestuur. Hierbij hoort

ook de eerste nieuwsbrief. Het is nog maar het begin van het schooljaar maar we hebben

al veel mogen doen! Een welkomstborrel, spellenavond en een BBQ bij Hubble die

geregeld waren door de AcCie, maar ook een aankomende training van YER en een

gastlezing door Covestro die door inzet van de SExCie tot stand zijn gekomen. Deze

geweldige activiteiten zijn bij jullie gepromoot door de ProCo en SoCo. Dit is natuurlijk niet

alles wat wij gaan doen dit jaar. Dus wees voorbereid op nog veel meer leuke activiteiten!! 

 

Het plan voor komend halfjaar is om een geweldige tijd te beleven met elkaar, maar ook

met de medewerkers van TNW, en natuurlijk jullie onze leden. Wij hopen dat jullie ook een

goede start van het schooljaar hebben gehad en wij jullie nog vaak zien in de

verenigingsruimten en bij toekomstige activiteiten! 

 

Kusjes van het 18e bestuur! ♥ 

https://svplanck.com/agenda/


Terugblik van de AcCie 
Welkomstborrel 
Wat een feest! Tijdens de welkomstborrel hebben we het begin van het schooljaar samen

met jullie mogen aftrappen, en met plezier. Bij onze stamkroeg Café La Route hebben we

onder genot van een drankje de eerste schoolweken kunnen inluiden. Het was erg leuk om

hier zowel oude bekenden, als nieuwe gezichten te zien. Hopelijk is deze borrel een mooie

voorbode voor het komende jaar, we zien je graag terug bij volgende evenementen! 

 

Spellenavond 

Ook binnen school weten wij van lol trappen! Van Just dance tot weerwolven in het

natuurkunde lab, het kon allemaal tijdens onze spellenavond. We hebben genoten van

jullie enthousiasme. Binnenkort komen de foto’s van deze avond online en dan kunnen we

samen nagenieten. De poses tijdens de twister spellen zijn zeker het bekijken waard. 😉 

 

Hubble BBQ 

Op de campus zit het Community Café Hubble, misschien ben je er tijdens de intro of vorig

jaar met een van onze evenementen al weleens geweest. Afgelopen donderdag hebben

wij hier met vermoedelijk de laatste zonnestralen kunnen genieten van een heerlijke

barbecue! Wij bakken en jullie pakken! Het bewijst keer op keer een gezellige gelegenheid,

waar ook steeds vaker docenten aansluiten. Iedereen is welkom, ook als je liever geen

vlees eet. 
 



EVENT ALERT for recent or soon-to-be-graduates 
Join the ASML Career Day on October 13 to plan your next career move! 

  
At the ASML Career Day, you can: 

Join presentations about the amazing technology 
Get a guided tour of our Experience Center to see how theory is translated to every

day practice 
Participate in Q&A sessions linked to your field of study 

Visit and network with departments at their booths 
Join presentation to learn more about career opportunities and what it’s like to work

at ASML 
Browse vacancies for graduates 

Network with engineering and recruitment specialists 
  

ASML achieves what seems impossible, but that wouldn’t happen without the bright
minds who bring fresh ideas to the table. Find out if you will one of them at the ASML

Career Day on October 13. 
  

Register before October 3!  
http://www.asml.com/careerday

Mededelingen 
  
Verenigingsruimte 
Beste leden de laatste tijd blijven mokken, broodtrommels en
schoolspullen achter in de verenigingsruimte. Geliefd de ruimte schoon en

http://www.asml.com/careerday


netjes achter laten zodat andere leden ook met plezier de ruimte kunnen
gebruiken. Kom ook eens kijken of er niks van jezelf achter gebleven is.  
 
Ideeënlijst 
Heb je leuken ideeën voor activiteiten, lezingen, merchandise en spullen die je
in de verenigruimte wilt zien? Kom eens binnen in het verenigingshok en schrijf
het op de ideeënlijst!  
 
Stickers 
We willen iedereen er graag aan herinneringen dat stickers niet op Fontys en
Hubble eigendommen geplakt mogen worden. Als je een Planck sticker ziet op
deze eigendommen geliefd deze er af halen. Alvast bedankt!
 
 
 

Studievereniging Planck heeft ook een mededelingenapp,
kom er vooral bij om het laatste nieuws en de aankomende

activiteten niet te missen! KLIK HIER
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