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Augustus 2017
Niet goed leesbaar? Klik hier voor de webversie

Vakantie

Agenda

Lieve leden, hopelijk hebben jullie allemaal inmiddels alles
achter de rug en kunnen jullie gaan genieten van een
welverdiende vakantie. Voor het bestuur geldt ook dat wij
lekker met vakantie zullen gaan. In de week van 7 t/m 14
juli zijn er nog wel bestuursleden aanwezig op de VU voor
dringende zaken, maar er wordt niet meer aan de
openingstijden van de ledenkamer gehouden.

23 t/m 29-08
07-09
12-09
22 t/m 24-09
29-09

Vanaf 4 september 2017 gelden er weer de reguliere
openingstijden van de ledenkamer, namelijk van 08.30 tot
17.30. Mocht je tijdens de vakantie de ledenkamer echt
nodig hebben of vaak op de VU aanwezig zijn, neem dan
contact op met het bestuur, zodat we een sleutel voor je
kunnen regelen.
Je kunt gedurende de vakantie voor dringende zaken
contact opnemen met bestuur@mens-vu.nl en in geval van
nood bellen naar Susanna Halman 06-83213582.

Introductiedagen en
introductieperiode
Zoals jullie weten komen de geweldige introductiedagen er
weer aan! Deze vinden plaats van 23 t/m 29 augustus voor
de bachelors en van 31 augstus t/m 1 september voor de
masters. Mocht je het erg leuk vinden om tijdens deze
dagen ook even kennis te maken met de eerstejaars laat
het dan weten dan geven wij de tijden door waarop dit kan
bij bijvoorbeeld een feestje of bbq.
Na de introdagen zullen we uiteraard heel erg ons best
doen om de nieuwe eerstejaars van harte welkom te heten
en hierbij ook jullie weer te verwelkomen terug op de VU.
De volgende activiteiten zullen hierbij plaats gaan vinden:
Donderdag 7 september
Dinsdag 12 september
Vr t/m zo 22 t/m 24 september
Vrijdag 29 september

Blacklightborrel @ Mens
Chill & Speel avond @ VU
Introductieweekend
Oerhollande picknick

Meer informatie volgt nog!

Introductiedagen
Blacklightborrel
Chill & Speel avond
Introductieweekend
Oerhallende picknick

Jarig!
3.
6.
10.
11.
12.
14.
15.

Shaliza Merchant
Kirsa Min
Joris van Essen
Katie Gout
Sophie Renckens
Thomas van Burk
Jorik Amesz
Lenneart Brouwer
18. Mels de Zeeuw
Fasco van Ommen
19. Michelle Oud
Martijn Wetzels
21. Rianne van Drimmelen
22. Diede van den Broek
26. Viet Bui
28. Mitchell de Boer
Guus Haasnoot
Wij wensen deze mensen een hele
fijne verjaardag toe!

Familiedag 11-10
Dit jaar zal weer een leuke
familiedag plaats gaan vinden
waarbij ouders/broertjes/zusjes ook
een keer kunnen zien wat wij
eigenlijk nou precies doen als
MNW'ers. Op deze dag die bestemd
is voor eerste en tweede jaars,
kunnen wij als familiedagcie echter
nog wel wat extra handen en hulp
gebruiken van ouderejaars. Daarom
de oproep of er mensen zijn die
hierbij zouden willen helpen. Als dat
zo is mail dan naar
familiedagcie@mens-vu.nl en dan
ben je een toppertje!

Carrièredag
Op woensdag 8 november zal weer
de carrièredag gaan plaats vinden,
hierbij zullen verschillende sprekers
iets vertellen over hun carrière en
zullen er tevens workshops en een
bedrijvenmarkt aanwezig zijn. Meer
informatie volgt nog maar zet hem
alvast in je agenda!

Website

Facebook

LinkedIn

YouTube

Graag willen we nog onze dank uitspreken naar het 16e bestuur der S.V. Mens

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u bestuur@mens-vu.nl toe aan
uw adresboek.

