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Zo hier is die dan, de eerste newsflush, de wckrant van Vereniging Dijkgraaf die vanaf nu elke periode verschijnt. Als 
Dijkgraaf bewoner ben je automatisch lid van vereniging Dijkgraaf, de vereniging die bestaat om de bunker te be-
heren, de ‘huiskamer’ van de flat. Omdat we dit jaar 35 jaar bestaan hebben we de tweede week van de zesde peri-
ode feest! Zo komt er een mechanische stier op woensdag (hoe lang blijf jij zitten?), gaan we maandag quizzen en 
donderdag kan je met je gang bewijzen dat jullie de beste gang van Dijkgraaf zijn! En op dinsdag hebben we natuurlijk 
een over the top bunker feestje. Voor meer  informatie en aanmeldingen kun je kijken naar de evenmenten van onze 
facebook pagina! 
In de Newsflush vertellen we je over de vereniging, geven we een kleine introductie van het bestuur en houden we 
je uiteraard op de hoogte van de agenda van de Bunker. Heb je iets dat je graag in de nieuwsflush wilt hebben, of iets 
anders te melden? Laat het ons weten via de mail of facebook!

AGENDA
 
DINSDAG 7 MEI 22:00-03:00  BUNKER NIGHT

-- LUSTRUM -- LUSTRUM -- LUSTRUM -- LUSTRUM --
MAANDAG 13 MEI 20:00-23:00  QUIZ NIGHT
DINSDAG 14 MEI 21:00-22:00  TAPWEDSTRIJD
   22:00-03:00  AMNESIA
WOENSDAG 15 MEI 17:00-20:00  MECHANISCHE STIER
DONDERDAG 16 MEI 18:00-20:00  BBQ
   20:00-23:00  BATTLE OF THE CORRIDORS
VRIJDAG 17 MEI 20:00-23:00  BRING YOUR OWN COUCH MOVIE NIGHT: 
      PROJECT X
.

-- LUSTRUM -- LUSTRUM -- LUSTRUM -- LUSTRUM --
DINSDAG 21 MEI 20:00-21:00  ALGEMENE LEDENVERGADERING
   22:00-03:00  BUNKER NIGHT

DINSDAG 28 MEI 22:00-03:00  I LOVE THE NINETIES: MUZIEK EN VIDEOCLIPS
      UIT DE JAREN ‘90

DINSDAG 4 JUNI 22:00-03:00  BUNKER NIGHT

DINSDAG 11 JUNI 22:00-03:00  LACHGAS PARTY

DINSDAG 18 JUNI 22:00-03:00  BUNKER NIGHT

DINSDAG 25 JUNI 22:00-03:00  EMPTY THE BEERTANK. LAATSTE DAG VOOR DE
      VAKANTIE

THE BOARD
BESTUURSLID: EMMIE MEDDENS   
FUNCTIE: VOORZITTER
SINDS:   2,5 JAAR    
STUDIE:  VIERDE (EN HOPELIJK LAATSTE) JAAR BMW

HOBBIES: PAARDRIJDEN, GAMEN EN BIER DRINKEN
Tja, als voorzitter ben ik verantwoordelijk voor alle contac-
ten die gemaakt worden met ‘mensen van buiten’ (idealis, 
mensen die een feest willen geven, etc) zo ontmoet je een 
heleboel nieuwe mensen, en daar word ik dus best wel blij 
van. Verder doe ik net als ieder bestuurslid klusjes die af en 
toe gedaan moeten worden. Waarvan de een wat leuker is 
dan de ander (dit schrijven is bijvoorbeeld aanzienlijk beter 
dan de bunker schoonmaken). Wat ik leuk vindt aan de 
bunker is eigenlijk dat het gewoon een plek is voor mensen 
die willen dansen en met mate (lees: genadeloos) een al-
coholische versnapering willen nutigen. Dat ze later op de 
avond helemaal los gaan, op goede en soms ook hele foute 
muziek. En dat het tegen een bepaald tijdstip dus ook 
helemaal niet meer uitmaakt, dat iedereen zo enthousiast 
is over hoe we de bunker hebben opgeknapt en natu-
urlijk alle mensen die er komen, zowel mensen die er elke 
week zijn als mensen die gewoon af en toe eens hun neus 
laten zien. Mocht je een keer wat hebben of ergens mee 
zitten, schroom niet om me aan te spreken, een telegram 
te sturen, mijn raam vol te kliederen of per postduif een 
bericht te sturen. Je kan natuurlijk ook gewoon mailen of 
een facebook berichtje sturen, maar een beetje Dijkgraaf-
bewoner is natuurlijk niet zo conservatief ;)

WIST JE DAT?
- Je als bewoner van Dijkgraaf automatisch lid bent van Vereniging Dijkgraaf?
- Je geen contributie hoeft te betalen?
- Je de Bunker kunt gebruiken voor feestjes, bijeenkomsten, oefenruimte etc?
- De Bunker dit jaar 35 jaar bestaat en we leuke dingen gaan doen om dat te vieren?
- De eerste wc bril inmiddels gesneuveld is?
- De bestuursleden gekozen worden op een ALV?
- Je (een) gratis drank(je) krijgt tijdens een ALV?
- Er 21 mei weer eentje is waar we drie nieuwe aspirant-bestuursleden introduceren?
- Je met bijvoorbeeld je gang een avondje kunt komen tappen in de Bunker?
- Maar dat ook kan met een vrienden clubje?


