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Trias Loci is de studievereniging van de opleiding
Vastgoed & Makelaardij van Saxion Hogeschool
Enschede. De opleiding bestaat sinds 2002. De
studievereniging is genoemd naar het belangrijkste
binnen de vastgoedwereld: locatie, locatie, locatie,
oftewel driemaal locatie. Sinds 2006 is de vereniging
actief met diverse commissies, welke studierelevante
activiteiten zoals binnen- en buitenlandexcursies en de
bedrijvendag organiseren. Daarnaast draagt de
vereniging ook zorg voor feesten en borrels en andere
activiteiten zoals een voetbaltoernooi. Het doel van
Trias Loci is daarmee enerzijds iets toe te voegen aan
de studie en anderzijds het onderlinge contact tussen
de studenten te bevorderen.
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VOORSTELLEN NIEUWE BESTUUR 
In september is het 17e bestuur van Trias Loci gechargeerd! Via

de nieuwsbrief willen we de nieuwe bestuurleden graag aan
jullie voorstellen. 

PIEN VAN ROEKEL - SECRETARIS 
Hee!
Wellicht dat jullie mij al een keer
voorbij hebben zien komen bij Trias
Loci, maar ook ik zal me nog een
keertje voorstellen! 
Ik ben Pien van Roekel , 19 jaar en
woon inmiddels al weer een tijdje
op kamers in Enschede! Dit jaar ben
ik de secretaris van Trias Loci. Dat
houdt in dat ik onder andere de
mail en sociale media bijhoud.
Daarnaast notuleer ik bij
vergaderingen en ben ik de
rechterhand van de voorzitter. 
Ik zit in mijn 3e jaar van de opleiding en ben eind augustus begonnen met
mijn stage bij KLOOS2 (projectontwikkeling). In de tweede helft van het jaar
ben ik van plan de minor ‘’Smart Cities’’ te gaan doen en daarnaast natuurlijk
leuke activiteiten te gaan organiseren voor Trias Loci. We zijn al druk bezig
met het regelen van de binnenlandse excursie en ik kijk er erg naar uit om
nog meer leuke activiteiten te organiseren dit jaar!!
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VOORSTELLEN NIEUWE DOCENTEN
Via deze weg willen wij graag de nieuwe docenten van de
opleiding Vastgoed & Makelaardij aan jullie voorstellen.  

TOM DE VRIES
Kunt u iets korts over uzelf vertellen? 
Ik ben Tom de Vries, 31 jaar, getrouwd met Kyra en
wij hebben een zoontje (2 jaar oud, Aaron) en een
tweede kind is momenteel onderweg (een dochter!).
Ik ben sinds afgelopen februari in dienst bij Saxion,
voornamelijk als docent economische vakken.

Ik heb een aantal hobby's waarbij ik behoorlijk last
heb van het zogenaamde 'FOMO' syndroom. Ik ben
sinds jongs af aan al Formule 1 fan dus daar mis ik
nooit een race van! Daarnaast kun je bij mij ook
terecht om de beste films/series/games te bespreken
(en dus ook voor tips!). Ook ben ik s'avonds vaak aan
de eettafel te vinden om (alweer) een nieuw bordspel
aanwinst uit te proberen met mijn vrouw of vrienden. 

Welke opleiding heeft u zelf gevolgd? 
Bedrijfskunde (Saxion) en de Lerarenopleiding Economie (Saxion Next). Ook heb
ik een aantal jaren geleden de cursus Cambridge op C2 level voltooid.

Wat is uw loopbaan? 
Ik ben op diverse scholen (mavo/havo/vwo/tweetalig vwo/mbo) actief geweest als
docent economie/bedrijfseconomie en ondernemen.

Waarom docent bij de academie Bestuur, Recht & Ruimte? 
Na bijna 6 jaar in het middelbaar onderwijs te hebben gezeten was ik toe aan een
nieuwe uitdaging, dus deze functie kwam voor mij op het perfecte moment! Ik
heb daarnaast ook altijd veel interesse gehad voor de vastgoedwereld en alle
ontwikkelingen die zich daarin afspelen.

Wat zou u graag mee willen geven aan studenten? 
Niemand is overal goed in, maar met de juiste motivatie en inzet kun je een heel
eind komen!
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Fijne Feestdagen!
Het is al weer december en dat betekent dat de feestdagen er
weer aan zitten te komen. Namens het 17e Bestuur willen wij

jullie dan ook alvast fijne feestdagen wensen!
 

Groetjes, 
Eva, Romee, Tess en Pien 
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Doppers
Sinds kort hebben wij prachtige oranje Trias Loci doppers in ons assortiment! 
Wil jij nou zo'n leuke dopper hebben? Zie dan onderstaande informatie.

Leden betalen 5 euro voor de dopper
Niet-leden betalen 8 euro voor de dopper
Je dient dit bedrag over te maken naar NL05 ABNA 0401 4674 65 ten
name van ''Trias Loci'' met omschrijving/kenmerk '' Dopper ''
Elke dinsdag van 13:15-16:00 kun jij -na het bewijs van betaling- jouw
dopper op komen halen in het hok (E0.07) 

Mocht je op dit tijdstip niet in de gelegenheid zijn om langs te komen, dan
kunnen jullie ons mailen en kijken we samen naar een oplossing. Voor andere
vragen kunnen jullie ons uiteraard ook bereiken via de mail of onze Instagram
pagina (@triasloci). 

WINACTIE!
Om alvast in de feeststemming

te komen geven wij de
komende maand een dopper

weg!
 

Wil jij deze dopper winnen?
Houd dan onze socials in de

gaten en wie weet loop jij
straks rond met een Trias Loci

dopper!
@TRIASLOCI



OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN ONZE  

ACTIVITEITEN EN NIEUWTJES? VOLG

ONS DAN VIA ONZE NIEUWSBRIEF,

SOCIAL MEDIA OF NEEM EEN KIJKJE

OP ONZE WEBSITE!
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