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Het kandidaatsbestuur 2017
Met trots presenteren wij het kandidaatsbestuur 2017 bestaande
uit:
Susanna Halman
Maartje Basten

Voorzitter
Vicevoorzitter &
Secretaris
Penningmeester &
Commissaris Intern
Vicesecretaris &
Penningmeester AC
Commissaris Extern
Commissaris Promotie &
Voorlichting

Koen Nelissen
Dominique van Anrooij
Stefan Fransen
Dunja van der Velde

Het bestuur wil de SollicitatieCommissie bedanken voor hun inzet
bij de samenstelling van dit kandidaatsbestuur en wenst het
kandidaatsbestuur succes met de voorbereidingen!

Masteravond VU
Op 6 december is de masteravond op de VU. Bezig met je bachelor
en nog geen idee wat je daarna voor master wilt gaan doen? Laat
je voorlichten op deze avond! Inschrijven kan door
hier (http://masters.vu.nl/en/open-days/index.aspx. ) te klikken.
Benieuwd naar de master van MNW, Medical Natural Sciences? De
voorlichting voor deze master is in de tweede ronde!
Na de masteravond nog zin in een borrel? Iedereen is van harte
welkom om een drankje te doen bij de Sinterklaasborrel!!

Het verjaardagspartijtje van Sint
Veel mensen vergeten het af en toe, maar met het
Sinterklaasfeest vieren we natuurlijk de verjaardag van
Sinterklaas. Daarom heeft Mens besloten een verjaardagspartijtje
te organiseren voor de lieve Sint-Nicolaas. We zullen gezamenlijk
een drankje doen om dit heugelijke feit te vieren. Dit partijtje vindt
plaats op de verjaardag van de Sint, 6 december vanaf 19.00u in
de Menskamer en zal tot in de late uurtjes doorgaan (00.00!). En
als de kers op de verjaardagstaart zorgt de AC voor Duvel en
LaChouffe!
Bij een feestje hoort natuurlijk ook lekker eten, daarom zal de
KookCie zorgen voor een goede bodem. Voor €3,- kan je je
inschrijven voor een goed bord macaroni! Yummm! Het eten zal
om 18.00u geserveerd worden.
Inschrijven kan door je naam op de intekenlijst te zetten in de
Menskamer, of door een mailtje te sturen naar eten@mens-vu.nl
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Menslunch
Nieuwjaarsduik
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Sara Laros
Naomi de Winter
Lino Miltenburg
Kasper Blom
Nathan Sondervan
Tobias Homburg
Bregje Crum
Emma Westerveld
Henriette Capel
Lotte Tijn
Wiebe Vossen
Janine Hendriks
Menshi Lin
Dylan Allard
Judith Bouman
Riëtte Augustinus
Mark Witteveen
Lisa de Graaf
Joanne Preuter
Aisha Goedhart
Shivaire Joomun
Diko Hemminga
Sanne van Velzen
Viktor Tsjebanov

Allemaal van harte gefeliciteerd! :)

Schoentje
zetten
Ook dit jaar zal de
Goedheiligman Mens niet
vergeten en zal hij een aantal
bezoekjes aan de Menskamer
brengen. Op maandag 5
december is er de
mogelijkheid om je schoentje
te zetten en wie weet, als jullie
zoet geweest zijn, zit er de
dag daarna iets lekkers in!

Banketstaaf
Om nog even in de decembersfeer te
blijven zal er vrijdag 9 december tijdens de
Menslunch lekkere warme banketstaaf
worden geserveerd! Inschrijven kan via de
inschrijflijst in de Menskamer of door een
mailtje te sturen naar eten@mens-vu.nl

Fijne feestdagen
Allerlaatst willen we jullie alvast veel succes wensen met de
aankomende tentamenweek, even doorzetten nog en daarna
heerlijk genieten van een welverdiende vakantie. Fijne feestdagen
alvast allemaal!
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Met speciale dank aan Iris Meulman
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