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Carrièredag woensdag 8-11

Agenda

Op woensdag 8 november wordt de vijfde MNWcarrièredag gehouden!

04-11
06-11
08-11
11-11
16-11
21-11
23-11

De dag zal om 10:00 uur beginnen met een algemene
opening. De inhoud van de dag is zo gemaakt dat het je
helpt in het maken van een carrièrekeuze in de richting van
medische natuurwetenschappen. Tijdens de
sprekersrondes zal je meer te horen krijgen over de
mogelijke carrièrerichtingen. Sprekers vertellen hierbij hun
eigen ervaringen met medische natuurwetenschappen en
hun loopbaan. Bij de workshops leer je handige
carrièrevaardigheden, welke je later toe gaat passen. Over
de gehele dag zal het brede vakgebied van MNW centraal
staan en aan bod komen.
Alle informatie over onder andere de sprekers en
workshops is te vinden op deze site, voor verdere vragen
kan je ook mailen.

Mens-lunch donderdag 16-11
Binnenkort, donderdag 16
november, zal weer een
heerlijke Mens-lunch gaan
plaatsvinden waarbij we
tijdens de pauze zullen
genieten van verschillende
broodjes panini. Hierbij kan
gekozen worden tussen een
panini caprese (vega) of een panini kip, pesto, paprika.
De kosten bedragen slechts 1,50 euro, dus schrijf je snel in
via de inschrijflijst in de Mens-kamer of door te mailen.

Cultuur snuiven, snif snif
Hou jij van theater, cabaret en andere
cultuurevenementen? Dan zit je bij het griffioen sowieso
goed! Verder is het nu ook heel aantrekkelijk om met
vrienden hierheen te gaan want:
Kom je met een groep van minimaal 15 studenten? Dan
krijgt iedereen 2 drankjes gratis bovenop het al super
gunstige studententarief voor toegangskaartjes.
Het gaat om de volgende voorstellingen:
Martijn Koning - 14 nov. (10 euro pp)
Freek de Jonge - 2 dec (15 euro pp)
Fresku - 2 maart (12,50 pp)
Voor meer informatie kijk op deze site.

Rode Kruis Studentendesk
Amsterdam
Heb jij altijd al iets voor anderen willen betekenen? Maar
laat je drukke studieschema vrijwilligerswerk niet altijd toe?
Dan biedt de studentendesk de oplossing! Als link tussen
het Rode Kruis en studerend Amsterdam biedt de
studentendesk een unieke kans om niet alleen je CV te
boosten, maar ook een mogelijkheid om iets te doen voor
anderen. Op een laagdrempelige en eigentijdse manier
zetten wij studenten in als vrijwilligers.
Wat wij doen:
Voor de verschillende, aan thema gerelateerde, projecten
zijn er commissies. Een aantal van onze projecten:
1. Fondsenwervingscommissie:
een commissie die een jaar lang projecten organiseert
om geld op te halen voor het studentendesk. Denk
hierbij aan fundraising diners en een groot project
met horeca gelegenheden in Amsterdam.
2. You are beautiful:
geweldige dag die georganiseerd wordt voor
gehandicapten, waarbij workshops worden
georganiseerd.
3. Taal is Leuk voor Iedereen:
lezen met kinderen die een taalachterstand hebben in
een bibliotheek in de Pijp. Momenteel leest de eerste
groep studenten met hun buddy samen, binnenkort
start een tweede groep!
4. Serious request:
Daarnaast verzinnen wij ieder jaar weer ludieke acties
om zo veel mogelijk geld op te halen voor 3FM Serious
Request. Voor deze commissie kan je momenteel nog
solliciteren!
Vanaf januari zijn er tegen een heel gereduceerd
studententarief reanimatie en EHBO cursussen te volgen.
Maar dit is niet het enige. De Studentendesk is een
ambitieuze organisatie, maar verliest ook het studentikoze
aspect niet uit het oog. Met verschillende borrels en uitjes
is jouw tijd bij de Studentendesk niet alleen nuttig, maar
vooral ook heel gezellig!
Klink dit als muziek in de oren? Of wil je toch iets meer
weten? Bekijk onze Facebook of stuur een mailtje.

Bachelorvoorlichtingsdag
Menskamer gesloten
Carrièredag
Familiedag
Menslunch
ALV
Stageavond

Jarig!
1.
4.
6.
10.
11.
12.

14.

16.
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18.
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20.
23.
24.
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26.
27.
28.
30.

Pauline van der Drift
Dunja van der Velde
Danny Bosch
Jamey Blaauboer
Maarten Willekers
Krolos Abdou
Emma Kerklingh
Timo Spadon
Jens Bakker
Coryn Llamoza
Shannah Bennett
Ernst Kooreman
Dimitra Witteveen-Villagomez
Ihab elSabrouty
Kyra de Goede
Judith Schermer
Michelle van der Spek
Merel Broos
Milou Baarsma
Navisa Rajabali
Julia Gielen
Bart de Vries
Ramon Winder
Serena Stel
Koen Hijman

Wij wensen deze mensen een hele
fijne verjaardag toe!

Familiedag 11-11
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!

Stageavond 23-11
Binnenkort zal er weer een avond
zijn waarbij jullie alle ins en outs te
horen krijgen over het lopen van een
stage, het zoeken naar een stage en
wat je wel en niet moet doen hierbij.
Deze avond zal plaats gaan vinden
op donderdag 23 november en
hierbij zullen twee oud-MNW leden
vertellen over hun ervaringen met
het lopen van een stage. Hierbij
zullen bachelorstages als
masterstages voorbij komen.
De aanvang van deze avond zal om
18.00u starten, maar van tevoren zal
er ook eten aanwezig zijn.
Inschrijven voor de avond zelf is niet
nodig alleen als je wilt mee eten
moet je je inschrijven via de
inschrijflijst in de Mens-kamer of door
te mailen.

ALV dinsdag 21-11
Altijd al willen weten waar het
bestuur zich nou mee bezig houdt, of
heb jij nog goede tips voor het
bestuur? Kom dan dinsdag 21-11
naar de ALV om te zien hoe jouw
vereniging draait en waar jij je
steentje kan bijdragen!
De algemene ledenvergadering zal
die dag om 18.00 beginnen in M-639
in het W&N-gebouw
Hierbij zal er onder andere gestemd
worden over de wissel van de
SportCie en het eventueel aanstellen
van ereleden/leden van verdiensten,
komen dus!
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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.

