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Agenda

HAPPY NEW YEAR!
Het is weer zover, het jaar 2016 kunnen we achter ons laten en
het nieuwe jaar kunnen we vol goeie moed tegemoed zien. We
hopen dat iedereen zijn handen en ogen nog heeft en we wensen
iedereen dan ook alle geluk en gezondheid toe in 2017. We zien
jullie allemaal hopelijk snel weer!
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Nieuwjaarsborrel
Menslunch
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Gala
wissel ALV
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Nieuwjaarsborrel 10 januari
Om het nieuwe jaar goed in te luiden hebben we uiteraard een
mooie nieuwjaarsborrel gepland staan op 10 januari. Deze borrel
begint al vroeg 15.30u maar zal gewoon tot laat doorgaan, waarbij
alumni zullen aansluiten vanaf 19.00u. Dit zijn afgestudeerde van
MNW, dit is dus ook super leuk om te netwerken!
We zullen dit allemaal doen onder het genot van oliebollen en een
glaasje prosecco. Dit wil je natuurlijk niet missen!

Wissel ALV
Een nieuw jaar dat betekent ook voor ons als Mens grote
veranderingen zoals de wissel van het bestuur maar ook de
wissel van een aantal commissies. Dit zal uiteraard weer gepaard
gaan met het traditionele pizza. Dit wil je niet missen en zal
plaatsvinden op 24 januari. Hieronder volgt nogmaals de
samenstelling van het kandidaatsbestuur:
Susanna Halman
Maartje Basten
Koen Nelissen
Dominique van Anrooij
Stefan Fransen
Dunja van der Velde

Voorzitter
Vicevoorzitter &
Secretaris
Penningmeester &
Commissaris Intern
Vicesecretaris &
Penningmeester AC
Commissaris Extern
Commissaris Promotie &
Commissaris Voorlichting
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Umme Ghori
Esmee van Leeuwen
Farlyn Akkerboom
Cato Bersee
Margo van Gent
Berthine Heerens
Marthijn Dickhoff
Laura Holtus
Nafiseh Hosseeni
Salima Chami
Benjamin Arnods
Daphne Swinkels
Jessie Lof
Arianne Garra
Hannah van Gelder
Femke Vercoelen
Mariska Hoogkamer
Naomi de Kruif
Nina van den Bergh
Joost Piët

Allemaal van harte gefeliciteerd! :)

Appelflappen!
Op woensdag 11 januari
zullen we weer de
maandelijkse menslunch
houden, dit zal bestaan uit
heerlijke appelflappen.
HMMMMMM begin al te
watertanden bij het idee! De
kosten bedragen als vanouds
1,50 euro en je kan je hier
aanmelden of door je in te
schrijven op de inschrijflijst

We hopen jullie dan allemaal te zien!

Bounzz 17 januari

Gala 18 januari

Op woensdag 17 januari om 16.00u gaan
we met de SportCie lekker springen en
uitwaaien om iedereen zijn goede
voornemens qua sport gelijk te
bemiddelen. Wil je dus afvallen of meer
sporten dan is dit je kans! Schrijf je hier in
of schrijf je in met de inschrijflijst in de Menskamer. Kosten
bedragen 7,75 euro en jullie krijgen uiteraard ook nog een frisje.

Facebook

18 januari mogen jullie je weer
opdoffen en uitsloven op de
mooiste kleding. Dan zal
namelijk het jaarlijkse gala
weer plaatsvinden. Kaartjes
zijn te koop in de menskamer.
Dit wil je niet missen!! Het zal
plaatsvinden in café de Heffer
en de kosten bedragen 22,50
euro.
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