
NEWSFLUSH

OPROEP
We willen graag weten wat 
jij van de bunker vindt, 
tenslotte klant is koning! 
Stuur ons een berichtje 
op onze facebook: Bunker 
Wageningen of stuur een 
mailtje naar info@hunker-
bunker.nl 
Dus heb je ideeën voor toffe 
thema feesten of vindt je 
dat de bunker op bepaalde 
punten verbeterd kan wor-
den, laat het ons weten!

Newsflush ontwerp door Karina Prins, tekst door De Bunker Board.
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THE BOARD
Poef! En dan is het alweer periode 2. Nu je weer een beetje gesetteld bent na de zomervakan-
tie, kun je je ten minste focussen op de echt belangrijke dingen in het leven: genieten en plezier 
maken. 
En voordat je nu helemaal in volledige paniek wegschrikt want het ging allemaal niet helemaal 
zoals je gehoopt had...  

Relax, je hebt vast je tentamens gehaald en dan kan je dus gezellig een biertje komen drinken. 
En zo niet, ook geen probleem. Kom je gewoon je zondes verdrinken! Voor ieder wat wils dus ;-) 
Deze periode is het laatste stukje herfst en daar hoort natuurlijk halloween bij. Als eerste feest 
van de periode gaan we dus goed beginnen, met als shot special ‘Black Death’. Er van uitgaande 
dat jullie nog leven daarna, kun je in week drie losgaan en meebleren met alle hits van de zero’s! 
Als laatste hebben we dan in week vijf apres-ski. De goede ouwe bunker komt even een weekje 
terug.

AGENDA 
 

DATUM EN THEMA:    DRANKSPECIAL:

WEEK 1: HALLOWEEN    – ‘BLACK DEATH’  = 1 MUNT

WEEK 2: BUNKERAVOND:   –  SHOT WODKA  = 1 MUNT

WEEK 3: 00’S PARTY     – ‘BREEZER’   = 2 MUNTJES

WEEK 4: BUNKERAVOND    –  LACHGAS   = 2 VOOR 1 MUNT

WEEK 5: APRES-SKI     –  JAGERMEISTER  = 1 MUNT

WEEK 6: BUNKERAVOND    –  SPLITJES   = 2 VOOR 1 MUNT

TAPPERS GEZOCHT!
Heb je je altijd afgevraagd hoe het is om aan de andere kant van de bar te staan? Dit is 
je kans. Kom gezellig een avondje tappen, ontmoet nieuwe mensen en je krijgt nog een 
vergoeding ook in de vorm van bunkermunten! Stuur een berichtje naar onze facebook 
of email naar info@hunkerbunker.nl

EVEN VOORSTELLEN...
............

Ik ben Wesley van den Herik, 26 jaar en bezig met het laat-
ste jaar van mijn Master Animal Science. Tijd vliegt voorbij 
wanneer je studeert, zeker de laatste jaren. De afgelopen 
2 jaar heb ik heel veel vrije uren in de bunker gestoken 
omdat ik het niet kon aanzien wat voor schimmelhok de 
bunker was. Samen met andere bestuursleden die ook 
veel vrije tijd hebben opgeofferd, hebben we de bunker in 
korte tijd een metamorfose kunnen geven en ik vind dat 
we best trots op het eindresultaat mogen zijn. We heb-
ben de bunker weer terug op kaart gezet en zonder jul-
lie, de trouwe bezoekers was dat nooit gelukt! Bedankt en 
 PARTY HARD!!


