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8 Mei; Buitenborrel: met
je plant op het strand!
Afgelopen dagen zijn er weer zomerse
temperaturen bereikt en daarom is het op 8
mei weer tijd voor de buitenborrel! Samen met
STORM, SABA, Subliem, Anguilla, VCSVU,
Geovusie en Salus hebben wij de handen
ineengeslagen om een onvergetelijke borrel te
organiseren. Hoe kun je dit zomerse weer nou
beter vieren dan met je plant op het strand? Kom
daarom dus vooral in thema naar dit heerlijke
feestje!
Er zijn nog maar een paar kaartjes, dus wees snel!
OP=OP!

23 mei; Mens-lunch
Na de
overheerlijke
hamburgers van
afgelopen
Mens-lunch is
het deze keer
de beurt aan
vers gemaakte
panini's om jullie

Agenda
08/05
15/05
22/05
23/05
25/05

Buitenborrel
Voetballen met de SportCie
Oh Oh Chupitos
Mens-lunch
Alumni diner

Voetballen met de
SportCie
Na een tijd geen SportCie-activiteiten gehad
te hebben, is het dan toch weer eens tijd om
met z'n allen iets sportiefs te gaan doen. Hoe
sportief het gaat zijn mag je lekker zelf weten
dit keer, want we gaan lekker chillen in het
Amsterdamse bos. Er kan (en zal) uiteraard
gevoetbald worden, maar als je meer zin
hebt om in het zonnetje iets lekkers te
drinken kan dat ook! Wij zorgen voor te eten,
drinken en materiaal voor het voetballen!
Wat: Voetballen met de SportCie
Wanneer: dinsdag 15 mei om 16.00
Waar: Amsterdamse bos
Prijs: gratis!
Schrijf je in op de inschrijflijst in de Menskamer of door te mailen naar
sportcie@mens-vu.nl!

smaakpapillen te strelen.
In de pauze van 23 mei zullen tijdens de lunch
deze heerlijke verse panini's voor je bereid worden!
Schrijf je daarom snel in op de lijst in de Menskamer of door te mailen!

22 mei; Oh Oh Chupitos
STORM en Mens hebben de handen
ineengeslagen en organiseren samen Oh Oh
Chupitos! Dit is natuurlijk gebaseerd op het
welbekende programma Oh Oh Cherso. Dit
betekent dat je voor dit feest je zwembroek of bikini
uit de kast kan trekken, je elke week naar de
kapper moet, een toffe bijnaam moet verzinnen en
helemaal gek moet gaan!
Kaartjes kunnen gehaald worden in de pauze
(12.45-13.30u) in de Mens-kamer (TK-18) of door
te mailen naar ac@mens-vu.nl.
Mens leden kunnen hun kaartje halen in de pauze
(12:45-13:30) in de Mens-kamer (TK-18) of door te
mailen naar ac@mens-vu.nl en later het kaartje op
te halen.

Jarig!
1.
3.
4.
6.
8.
11.
12.
14.
16.
21.
22.
23.
24.
25.
27.
31.

Daniëlle de Jong
Robin Versteeg
Koen Baas
Marjolein Lemkes
Anouk Nijman
Elian Ruijter
Elise van der Meij
Daniëlle Noordermeer
Guus Twigt
Brendan Lashley
Julia Rieck
Wassim El Mourabit
Joey van Beugen
Maryam Hussain
Peranavan Balasupramaniam
Giota Georgiou
Youssef Tuna
Nienke Sijtsema
Stijn Sonneveld

Wij wensen deze mensen een hele fijne
verjaardag toe!
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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.

