
ToileT PaPer

oProeP alV
Als je op Dijkgraaf woont, ben je 
automatisch lid van vereniging Dijk-
graaf. De inkomsten van de verenig-
ing bestaan uit de baromzet van 
de Bunker, daarom betaal je geen 
contributie. Soms houden we wat 
over en organiseren we leuke dingen 
voor flatbewoners, zoals tijdens het 
lustrum. Het is belangrijk dat je ons 
laat weten wat je vindt en wat je 
graag zou willen zien. Dus kom even 
aanhoren wat we het afgelopen jaar 
hebben uitgespookt, misschien heb 
je ideeen en zo niet krijg je in ieder 
geval gratis bier of fris. De ALV is op 
dinsdag 17-9 om 20:00 uur in de 
Bunker. Zorg dat je erbij bent!

Newsflush ontwerp door Karina Prins, tekst door De Bunker Board.
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The board
Aaaah en dan is het alweer zo ver... Tijd voor de tweede newsflush en alweer een nieuw jaar! Ge-
lukkig zijn er ook goede dingen aan het einde van de vakantie, allereerst natuurlijk de AID. Wat ook 
dit jaar ongetwijfeld een aantal goede feesten gaat opleveren. En aan het begin van het nieuwe 
jaar gaat de bunker weer open, dat op zich is al een reden om bier te komen drinken natuurlijk. 
En naast dat we ook deze vakantie de handen weer even uit de mouwen hebben gestoken, heb-
ben we besloten dit jaar maar eens te beginnen met knallen. Elke week een ander thema, met als 
enige vaste lijn: kom je verkleed dan krijg je van ons een gratis drankje. En kom een keer tappen! 
Met je gang/AID groepje/vrienden wat jij wilt! Voeg ons toe op facebook (voor zover je dat nog niet 
gedaan hebt) en stuur ons een berichtje :) Tot snel in de bunker!

aGeNda
diNsdaG 03 sePT  22:00-03:00  mexican party

diNsdaG 10 sePT  22:00-03:00  90’s lachgas party
woeNsdaG 11 sePT 18:30   eveline cooks @ de bunker

diNsdaG 17 sePT  20:00-21:00  alv
    22:00-03:00  strippenkaart

diNsdaG 24 sePT  22:00-03:00  cocktail party

diNsdaG 01 okT  22:00-03:00  oktoberfest

diNsdaG 08 okT  22:00-03:00  schuimparty
woeNsdaG 09 okT 18:30   eveline cooks @ de bunker

eVeliNe cooks
Zoals jullie misschien weten kun je elke woensdag op bij Eveline op 14B voor 5 euro een (vegetarische) maaltijd afhalen. 
Naast afhaalmaaltijden verzorgt ze ook catering, high teas, bakt ze taarten en noem maar op.  Buiten het feit dat het 
gewoon geniaal is om als flat je eigen afhaaleten te hebben, dachten wij:  ‘Daar kunnen we wat van maken!’.

Daarom kun je - bij wijze van proef - op 11 september en 9 oktober (allebei woensdagen) eten in de Bunker! Afhalen kan 
uiteraard ook nog steeds, maar op deze dagen in de Bunker in plaats van op 14B. Afhalen kost dus 5 euro, maar eet je in 
de Bunker, dan krijg je voor 6 euro een maaltijd én toetje. Even snel komen eten is prima, maar nog even blijven hangen 
onder het genot van een film (suggesties zijn welkom) is natuurlijk een stuk gezelliger. 

Nieuwsgierig geworden? Dan kun je je verzekeren van een lekker bord eten door je de dag van tevoren (tot 12:00) aan te 
melden bij Eveline op Facebook: www.facebook.com/EvelineCooks. Daar kun je je ook voor de gewone afhaalmaaltijden 
opgeven en kijken wat voor lekkers de pot die week schaft. 

eVeN VoorsTelleN...
............

Ik ben Anne van den Hurk, 19 jaar en nu 2ejaars student 
Levensmiddelentechnologie. Ook ben ik tweedejaars bij 
Ceres. Hoewel ik niet op Dijkgraaf woon, zit ik nu toch al 
een tijdje in het bestuur van de Bunker. Dit doe ik omdat 
ik het heel leuk vind om mooie Bunker-avonden te organ-
iseren en te zorgen dat iedereen het naar zijn of haar zin 
heeft net als ik altijd heb in de Bunker. Hiernaast speel ik 
nog lacrosse en vind ik het heerlijk om, als ik even tijd heb, 
lekker met een boek of een film op de bank te hangen.

Ik hoop jullie snel te zien in de Bunker!
Anne


