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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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REAL ESTATE CHALLENGE
Op woensdag 18 mei vindt er een real estate challenge plaats van 13:00-17:00. Bij dit
evenement krijgen studenten meer informatie van verschillende bedrijven en wordt er
onderling samengewerkt in groepen aan interessante casussen. 
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VACATURE THORBECKE 
Aan de slag als trainee taxateur/gegevensbeheerder bij Thorbecke? Neem hier een kijkje:
https://www.thorbecke.nl/werken-bij/vacature-trainee-taxateur-gegevensbeheer-
nederland

OPENINGSTIJDEN TRIAS HOK
Als bestuur gaan wij weer hokdiensten draaien! Dit betekent dat ons hok vaste
openingstijden gaat hebben!  We zijn open op dinsdag van 10.00-15.00 en op woensdag
van 09.00-14.00. Kom gezellig langs! We zijn te vinden in E0.07. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.thorbecke.nl%2Fwerken-bij%2Fvacature-trainee-taxateur-gegevensbeheer-nederland&data=04%7C01%7Ctriasloci%40saxion.nl%7C1adc8e2812e145a31fc308d9befe4a08%7Ca77b0754fdc14a62972c8425ffbfcbd2%7C0%7C0%7C637750821662147564%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Qdel%2B2xlyWCxHAUDrdzl8qN1GEQdb0k9RpD2U5IRBF4%3D&reserved=0


 www.triasloci.nl - triasloci@saxion.nl

4

Voor het aankomende schooljaar zijn wij op zoek naar een nieuw bestuur! Dit is erg
leerzaam en staat goed op je CV. Ook heb je genoeg feestjes van andere
studieverenigingen. Voor vragen of opmerkingen kun je ons altijd een mail of DM sturen!

BESTUUR ZOEKT BESTUUR
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Bestuurfuncties
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Doppers en shotglaasjes
Sinds kort hebben wij naast onze prachtige oranje Trias Loci doppers, ook shotglaasjes  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
Iedereen betaald 3 euro voor een shotglaasje
Je dient dit bedrag over te maken naar NL05 ABNA 0401 4674 65 ten name van ''Trias
Loci'' met omschrijving/kenmerk '' Dopper '' of "Shotglaasje"
Elke dinsdag van 10:00-15:00 en woensdag van 9:00-14:00 kun jij -na het bewijs van
betaling- jouw merchandise 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). 



OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN ONZE  

ACTIVITEITEN EN NIEUWTJES? VOLG
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