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Niet goed leesbaar? Klik hier voor de webversie

Algemene
Ledenvergadering

Agenda

Op woensdag 18 april zal de eerste algemene
ledenvergadering van Bestuur '18 plaatsvinden.
Tijdens deze vergadering zal een update worden
gegeven vanuit het bestuur, maar dit is ook de
ideale gelegenheid om jullie input en goede ideeën
te laten horen! Kom daarom vooral allemaal 18
april naar de ALV!

Mens-lunch 23 april
Uiteraard is er
deze maand
weer een
heerlijke Menslunch
georganiseerd!
In de pauze van
23 april zullen
tijdens de lunch overheerlijke verse hamburgers
voor je bereid worden! Schrijf je daarom snel in op
de lijst in de Mens-kamer of door te mailen!

03/04
05/04
12/04
18/04
23/04

Start boekverkoop
PAUW
Mexiquila
ALV
Mens-lunch

S.V. Mens op je
beeldscherm!
Helaas is de wereldberoemde Mexiquila een
weekje uitgesteld, maar wees niet getreurd!
Kom op 5 april GRATIS met S.V. Mens mee
naar de live-opnames van PAUW! Bij deze
talkshow zitten de meest uiteenlopende
gasten zoals Mark Rutte, Ronnie Flex, Hans
Klok en Joep van het Hek aan tafel. En als je
dacht dat het niet beter kon worden... Dat
wordt het wel! We krijgen namelijk hierbij ook
nog een rondleiding achter de schermen en
een gratis drankje in het mediacafe!
Wil je graag mee? Pak dan snel je kans!
Mail dan HIER je naam, achternaam en
geboortedatum voor één van de vrije plekken
in het publiek.
VOL=VOL

Mexiquila 12 april
Op donderdag 12 april is het weer tijd voor de
welbekende (en beruchte) borrel van S.V. Mens!
Tussen 19.00 en 00.00 uur is iedereen welkom in
de Tuinzaal van het WN-gebouw om te komen
genieten van o.a. heerlijk Mexicaans bier en
Tequila!
Zet het nu alvast in je agenda en zorg dat je erbij
bent! Dit wil je echt niet missen!
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Martijn Ravenhorst
Charlotte van den Brink
Max Blokker
Carmen Blanken
Noud Beltz
Roosje Ruis
Maraya Biervliet
Ruth van Asperen
Can Keskin
Jasper Smit
Pien Bouman
Seb Waterreus
Jessica van der Mannen
Josh Willekes
Steven Eleonora
Chayenne Landegent
Lisanne de Lange
Tim Kwakman
Jair Wuite
Kiki Taris
Janne Ploeger
Myrthe de Vries

Wij wensen deze mensen een hele fijne
verjaardag toe!

Website

Facebook

LinkedIn

YouTube

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.

