Djembécafe
Datum: 7 september
Tijd: 21:00-oneindig
Locatie: Walden
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Djembécafé
SSW-Feest
Happen & Trappen
ALV 1
Eerstejaarsweekend

Het eerste Djembecafe van dit jaar komt er
al weer aan. Voor het tweede jaar op rij
heetten wij iedereen van harte welkom in
onze stamkroeg Walden. Hier kunnen jullie
vakantieverhalen uitwisselen en de nieuwe
eerstejaars eens goed in je opnemen. Ik heb
gehoord dat ze open staan voor een gesprek.
Uiteraard is het eerste biertje/wijntje gratis!

Djembécafé

See you there!

Agenda
7 september
8 september
13 september
14 september
23-25 septemBer
28 september

SSW-Feest
Mededelingen
Raad van Advies
Djembé heeft vanaf dit jaar een Raad van
Advies welke zal fungeren als controle
op het beleid van het Djembébestuur. Dit
jaar bestaat de RvA uit de volgende
mensen:
Roxane Kroon
Matthias Schmal
Jesse Cornelissen
Els Bergman
Lonneke Lindhout
Veel succes dit jaar!

In Verwachting

Datum: 8 september
Tijd: 22:00-04:00
Locatie: Central Studios, Utrecht
Ja! We sluiten de eerste week van het
nieuwe collegejaar in stijl af met het
‘’Spiegeltje, Spiegeltje aan de Wand’’
SSW-feest waar alle studenten van de
faculteit Sociale Wetenschappen welkom
zijn.
Of je nou je de stress van de eerste week
van je af wil dansen of met je nieuwe
studiegenoten Central Studios onveilig
wil maken; we zien jullie graag
verschijnen.
Kaartjes voor het feest zijn op maandag,
dinsdag en woensdag te koop bij de
Hotspot in het Langeveldgebouw! Mocht
dat niet lukken zijn ze ook aan de deur te
koop; wel ietsje duurder.
We hopen jullie daar te zien!

Er waren natuurlijk al geruchten, maar
het lijkt erop dat Djembé in verwachting
is van een splinternieuw lid. Houdt onze
facebook in de gaten, want we zijn
volgende week uitgerekend!
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ALV I

Datum: 14 september
Tijd: 18:30-22:00
Locatie: Drift 13
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Happen & Trappen
Datum: 13 september
Ook dit jaar gaan we weer Happen &
Trappen dwars door Utrecht. Gewapend met
goede moed, een werkende fiets en een
gezonde hoeveelheid trek zullen we door
heel Utrecht fietsen om bij leden thuis langs
te gaan om een hapje en drankje te nuttigen.
Wil je mee? Wacht dan tot het facebookevenement is aangemaakt en meld je aan!

Djembécafé
Datum: 28 september
Tijd: 21.00 uur
Locatie: Walden
Ook aan het einde van de maand is er weer
gewoon Djembécafé. Zoals altijd zal het
weer gezellig worden en is voor iedereen
het eerste biertje/wijntje gratis!

De eerste Algemene Ledenvergadering komt
er al weer aan. Hier zal het nieuwe bestuur
geïnstalleerd worden en zullen zij hun
beleidsplan presenteren.
Het nieuwe bestuur nodigt iedereen van
harte uit.

Eerstejaarsweekend
Datum: 23-25 september
Prijs: 55 euro
Psst… Ben jij een Eerstejaars? Dan mag je
aan het einde van maand mee naar het
Eerstejaarsweekend!
Hier zul je andere Eerstejaars beter leren
kennen (ook diegenen buiten je eigen
werkgroep). Denk aan kampvuren,
spelletjes, muziek en een goed gesprek
onder de sterrenhemel.
Inschrijven kan via onze website en tijdens
de studiestartweek zal er een fysieke lijst
aanwezig zijn.
Website:
www.djembehok.nl/eerstejaarsweekend
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