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Beta-samenwerking
14 februari is bekend geworden dat de CvB’s van VU en UvA overeenstemming hebben bereikt over
een huisvestingsprogramma voor de bètasamenwerking. In het programma is voorzien in een aantal
verhuisbewegingen. Het is de bedoeling dat de informatici van UvA en VU eind 2018 hun intrek nemen
in het NU-gebouw; de natuur- en sterrenkundigen en de aardwetenschappers van de VU verhuizen
vervolgens naar het Science Park. De belangrijkste reden voor de aardwetenschappers om te
verhuizen is het voornemen van de Stichting Ruimtevaart Onderzoek Nederland (SRON) om zich op
het Science Park te vestigen.
De verhuizing van natuurkunde naar het science park is voor ons als MNW ook van invloed omdat
hierbij ook het besluit is genomen om natuurkunde practicum te centreren op het science park. Hier
wordt echter vanuit de vereniging, FSR, Faculteitsbestuur met de onderwijsdirecteur goed aan gewerkt
om dit in goede banen te leiden. Voor meer informatie kijk op:
[1] Toelichting: https://tinyurl.com/hyorc33
[2] VUnet pagina: https://vunet.login.vu.nl/themes/pages/standaard.aspx?cid=tcm%3a164-41490916Met

Chupitos borrel 7 maart

Agenda

Dinsdag 7 maart is het zover, dan gaan we met zijn allen
lekker borrelen in Chupitos Amsterdam. Waarom moet je
komen? Nouja gewoon een ontzettend tof feest met heel
veel heerlijke shotjes. Bier, wijn en fris zijn deze avond 2
euro en elk shotje is 50 cent goedkoper wanneer je
aangeeft aan het lekkere barpersoneel dat je van Mens
bent.

06-03
07-03
10-03
19-03
20-03
27-03
03-04

Het feestje zal beginnen om 21:30 en duren tot de
sluitingstijd van chupitos. BIJZIJNISMEEMAKEN

Jarig!

Zaalvoetballen 6 maart
Op maandag 6 maart van 17.00
tot 19.00 uur gaan we met de
SportCie zaalvoetballen. Niet
zomaar in een standaard
sportzaal maar in een gymzaal
met kunstgras vanbinnen.
De kosten zullen 4,50 euro
bedragen en daarbij krijg je ook
lekker drinken en wat te snacken na afloop van het harde
werk. Inschrijven kan op de inschrijflijst in de menskamer
of door te mailen naar sportcie@mens-vu.nl

2.
5.
10.

14.
15.

19.
22.
25.
27.
28.

Extra studieruimtes
Vanaf maandag 27 februari kun je in het W&N gebouw op
meer plaatsen terecht voor zelfstudie. Er zijn stopcontacten
aanwezig en er is wifi.
Je vindt de nieuwe studieplekken hier:
- N-328 (15 zitplaatsen)
- O-323 (6 zitplaatsen)
- O-324 (6 zitplaatsen)
- O-326 (4 zitplaatsen)
- O-334 (4 zitplaatsen)

Broodje knakworst 20 maart
Maandag 20 maart worden er weer lekkere broodjes
uitgedeeld tegenover 1,50 euro. Dit maal zullen we gaan
smullen van heerlijke broodjes knakworst. Inschrijven kan
via de inschrijflijst of door hier te klikken.
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Wij wensen deze mensen een hele
fijne verjaardag toe!

Bestuursupdate
Vanaf maandag 27 februari zal er
elke week in de pauze op maandag
een inloopmoment zijn waarbij er
altijd iemand van het bestuur
aanwezig is. Zo kunnen jullie alle
vragen stellen die jullie hebben of
uiteraard suggesties aanvoeren.
Schroom vooral niet om hier goed
gebruik van te maken.
Verder is het goed om te weten dat
de voorzitter en vicevoorzitter
volledig op één lijn zitten (figuurlijk
gesproken dan ;)).

YouTube

Met heel veel dank aan de hotties van het 17e bestuur. YOU ROCK

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.

