Nieuwsbrief Mei 2017
Niet goed leesbaar? Klik hier voor de webversie

VU Open AIR dinsdag 2 mei

Agenda

In plaats van in dikke winterjassen en truien mogen we
eindelijk weer in T-shirts, korte broeken, jurkjes en
zonnebrillen buiten genieten. Voor veel begint het hierbij
ook om iets anders weer fijn te kriebelen, het
festivalseizoen gaat namelijk weer beginnen! Er is
natuurlijk niet veel mooiers dan lekker in de zon met je
beste vrienden te genieten van goede muziek, lekker eten
en heerlijke drankjes. Omdat wij niet kunnen wachten
trappen wij het seizoen gewoon af met ons eigen
voorproefje hier op de VU. Dit keer zullen de
studieverenigingen VCSVU, Salus, Gyrinus, STORM,
Subliem, Anguilla, Geovusie en Mens samen een
buitenborrel voor jullie neerzetten die alle voorgaande
edities zal overtreffen. Met de krachten van al onze
verenigingen samen gebundeld worden voor jullie de beste
DJ’s geregeld en de lekkerste hapjes en drankjes
verzorgd. De tuinzaal zal omgetoverd worden tot een
spektakel die zal gaan concurreren met festivals als
Pinkpop, Solar en Sziget. Misschien lastig, maar we gaan
in ieder geval ons best doen!

02-05
09-05

Kosten entree: 2,50 euro
Kosten eten: 2,50 euro
Kaartje kopen kan bij het bestuur!

Vernieuwing The Basket
Binnenkort afgestudeerd, promotie gemaakt of heb je iets
anders te vieren? The Basket is bij uitstek dé gezelligste
locatie op de VU-campus! Dankzij het vernieuwde interieur
en het prachtige (dak)terras heeft The Basket alles wat je
van een Grand Café mag verwachten. Kom langs en
ervaar zelf de gezellige sfeer, het gastvrije team en de
lekkerste hapjes en drankjes.
Meer weten? Klik dan hier!

Menslunch woensdag 10 mei
Kom 10 mei in de pauze genieten van
een gevulde wrap met kipfilet of een
vegetarische variant! Voor maar €1,50
krijg je de wrap en de gewone lunch.
Schrijf je in via de inschrijflijst in de menskamer of door hier
te mailen.

Open Mic Night 10 mei
Woensdag 10 mei is dé gelegenheid om je verborgen of
minder verborgen talent te showen!
Ben je net zoals velen van ons wat minder talentvol
aangelegd? Ook dan nodigen we je van harte uit om alle
talentes te aanschouwen en laat je verassen!
Aanmelden om mee te doen kan via ac@mens-vu.nl

Website

Facebook

LinkedIn

10-04
16-05

Buitenborrel
In je hipsterkloffie met
een kop koffie
Menslunch
Open Mic Night
Kroegentocht

Jarig!
1.
3.
4.
10.
12.
14.
16.
22.
24.
25.
27.
31.

Daniëlle de Jong
Robin Versteeg
Marjolein Lemkes
Koen Baas
Koen van der Laan
Guus Twigt
Brendan Lashley
Julia Rieck
Joey van Beugen
Peranavan Balasupramaniam
Giota Georgiou
Youssef Tuna
Nienke Sjitsema
Stijn Sonneveld

Wij wensen deze mensen een hele
fijne verjaardag toe!

Bètasamenwerking
Na weken van intensieve
gesprekken met medezeggenschap,
medewerkers, studenten en
studieverenigingen hebben de
Colleges van Bestuur van VU en
UvA besloten af te zien van het
gezamenlijke huisvestingsprogramma voor de
bètasamenwerking. Dit betekent voor
ons dat het natuurkunde practicum
waarschijnlijk ook een andere
huisvesting zal hebben dan aan het
Science Park. Heb je vragen of
opmerkingen hierover schroom dan
niet om ons te contacten.

In je hipsterkloffie
met een kop koffie
Zonder koffie ben je net een schoffie
dus ren naar je kast en pak je
hipsterkloffie. Studievereniging
STORM, MENS en VCSVU nodigen
jou uit om gezellig een bakkie te
komen zuipen en naar elke prachtig
onderhouden baard te buigen.
Knotjes, brillen en bretels zijn niet
weg te denken, pak je glas en laat
hem volschenken. Het feest zal
worden gehouden in Club Cinema,
we hopen jullie allemaal te zien in
thema. Vanaf 22:00 ben je van harte
welkom, dus stap dinsdag 9 mei op
je fiets en kijk niet meer achterom!

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.

