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VCSVU Goes Charity!

Buluitreiking
Op 8 oktober vond de
buluitreiking van de bachelor
FAR plaats. Namens het 54e
bestuur wil ik de 36 studenten
die op deze dag hun diploma in
ontvangst hebben mogen
nemen nogmaals van harte
feliciteren. Jullie kunnen trots
zijn op jezelf!

Koffie met een erelid!
Op 30 oktober is het bestuur
met ons erelid Dhr. Maurer
koffie gaan drinken in het
Science Café in het O|2
gebouw. Dhr. Maurer vertelde
ons in geuren en kleuren over
wat voor werk hij nu doet, hoe
hij daar gekomen is, wat zijn
passies zijn, hoe het vroeger op
de VU was en hoe hij ervoor
heeft gezorgd dat wij FOK als
ledenkamer kregen. Erg leuk
om te horen dus!

Op 1 oktober vertrok het bestuur richting Hilversum om in studio 21 bij
het benefietdiner van de Breast Care Foundation voor het Alexander
Monroe ziekenhuis te helpen. Tijdens dit schitterende diner waren de
bestuursleden achter de bar en tussen de mooi gedekte tafels te vinden
om de gasten van hapjes en drankjes te voorzien. De Breast Care
Foundation wist meer dan een half miljoen euro binnen te slepen en wij
vonden het een eer om onderdeel van deze avond te mogen wezen. Zeker
voor herhaling vatbaar dus!

DIES-feest
Op 1 oktober was de VCSVU jarig, voor wie het nog niet wist, schaam je.
Om deze reden vond op 11 oktober het DIES-feest plaats. Jaarlijks is dit
hét grote verjaardagsfeest van de vereniging. Dit jaar was het thema
‘Famous Netflix Couples & Groups’ en iedereen had zijn uiterste best
gedaan om in mooie verkleedkleding te verschijnen (zie onderstaande
foto). Ook hadden we weer een prijs voor de best verklede personen, ik
laat mij verder niet uit over hoe dat verliep.. Het was een gezellige avond
en ik hoop iedereen volgend jaar weer in al jullie creatieve outfits te zien!

Disco Rolschaatsen
Om onze lieve leden een beetje op te vrolijken na de zware tentamenweek, had
de Activiteiten Commissie geregeld dat wij op 26 oktober met z’n allen gingen
disco rolschaatsen bij Rocking Rollerz in Utrecht. Eenmaal in Utrecht aangekomen
bleek iedereen toch wel een beetje gespannen te zijn omdat niemand eigenlijk
ooit écht gerolschaatst had. We wisten dus niet zo goed wat ons te wachten
stond. Als dat maar goed ging. De eerste moeilijkheid was het aantrekken van de
rolschaatsen. Niet zo moeilijk zou je denken, maar sommigen van ons wisten niet
eens hoe je de veters van de rolschaatsen moest strikken. Het volgende obstakel,
na het strikken van de veters, was van een zitpositie in een staande positie zien te
komen zonder gelijk te vallen. Als men deze obstakels had overwonnen was het
tijd om de eerste meters te maken. Met de gedachte ‘ik hoop dat iedereen er ook
weer heelhuids af komt’ gingen we de baan op. Na een aantal rondjes waagden
de eerste dappere schaatsers zich al aan wat trucjes, anderen maakten nog steeds
gebruikt van de hulp-rollators. Er zijn wat valpartijen geweest (mijn eigen blauwe
plekken zijn inmiddels bijna weggetrokken), maar iedereen verscheen na het
weekend weer heelhuids in de ledenkamer. Misschien voor herhaling vatbaar?

Agenda
8 November
November ALV
14 November
Lunchlezing
22 November
Arcade avond
29 November
K.N.P.S.V.-VCSVU
activiteit
….…………………...
Weetje van de maand
Wie heeft er niet van gehoord,
de trend van kokosnootolie.
Het schijnt goed te zijn voor je
haar, nagels, huid en zelf om
mee te koken! Om dit product
nog meer de hemel in te
prijzen zal ik jullie nog een leuk
feitje vertellen. Kokosnootolie
schijnt hét nieuwe middel te
zijn dat je kan gebruiken tegen
onder andere muggen- en
tekenbeten. Door de lengte
van de koolstofstaarten in de
vetzuren is kokosnootolie twee
weken lang effectief in het
afweren van onder andere
muggen, DEET daarentegen is
slechts drie dagen effectief.
Goed nieuws dus aangezien
muggen
steeds
langer
gedurende het jaar lijken te
overleven.

