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Niet goed leesbaar? Klik hier voor de webversie

Streepsysteem is back in
action!
Sinds begin maart is het streepsysteem, volledig
ontworpen door de IT-Cie, weer in gebruik na een
grote onderhoudsbeurt; wees dus niet verrast
wanneer er geen streeplijst meer op de bar ligt!
Door in te loggen met je naam als
gebruikersnaam kun je je consumptie selecteren.
Dit kan je bevestigen door op 'Doe aankoop' te
klikken en klaar is Kees!

De WeekendCie en
ssMNW zijn gevormd
Wij zijn allemaal erg blij om mee te mogen delen
dat de WeekendCie en ssMNW zijn gevormd! Een
grote groep enthousiaste leden heeft zich
aangemeld om deze twee commissies nieuw leven
in te blazen. Wij kijken allemaal erg uit naar de
plannen en ideeën die zij gaan uitvoeren.

Agenda
06-03
08-03
10-03
20-03

Minormarkt Bèta
Bingo/Spelletjesavond
VU Masterdag
Menslunch

Bingo/Spelletjesavond
Ben jij de grappenmaker van de bingoclub?
Laat het zien tijdens de
bingo/spelletjesavond! Het wordt een avond
vol gezelligheid met verschillende spellen en
bij de bingo zijn uiteraard supermooie prijzen
te winnen. Op 8 maart zijn jullie om 16:00
uur allemaal welkom (WN-C623 en WNC629) en in de avond is er ook de
mogelijkheid om een drankje te halen.
Tot dan!

Mens-lunch 20-03
Paaseditie
Natuurlijk is er
deze maand
weer een
heerlijke Menslunch
georganiseerd!
In de pauze van 20 maart zal de lunch in het teken
staan van Pasen. Er zal dan een plak stol en een
lekker gekookt eitje voor je klaar staan. Loopt het
water je nu al in de mond, schrijf je dan snel in op
de lijst aan de deur in de Mens-kamer of door
te mailen!

Jarig!
2.
5.
10.
14.
15.
19.
21.
22.
25.
27.
28.
31.

Stefan Fransen
Jeffrey Veldman
Marjolein Schimmel
Eric Rutjes
Charley Ranzijn
Yu Kong Lam
Isabelle van Keulen
Kim Maris
Teun Bakker
Aleida Louter
Wisse Krikke
Mirthe Ijff
Daniëlle van Dorth
Veerle Brans
Esmee Broekhuizen

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.

