Dumpster Dive
Datum:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
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Agenda
4 oktober
10 oktober
19 oktober
26 oktober

Kroegentocht
Dumpster Dive
Mix-It-Up Feest
Djembécafe

Kroegentocht
Datum:
Tijd:
Plaats:
Kosten:

4 oktober
19:45-23:00
Verzamelen op Neude
6,50

Aankomende dinsdag is onze eerste
activiteit van de maand: Een heuse
kroegentocht!
Het thema ‘’Party Animals’’ is natuurlijk
helemaal in tred met dierendag; vergeet
dus je dierlijke outfit/accessoires niet!

10 oktober
16:00
Verzamalen voor de Basket
(Uithof)
3,50

Deze 10 oktober gaat Djembé haar
duurzame grenzen verleggen door deel
te nemen aan het steeds populairder
wordende ‘’Dumpster Diving’’.
Het principe? We gaan in groepjes langs
alle plekken waar eten wat in principe
nog prima te verorberen is wordt
weggegooid. Denk aan supermarkten,
bakkerijen, kebabzaken en meer!
Vervolgens nemen we deze producten
mee en maken er iets lekkers van!
Vervolgens gaan we deze creaties samen
opeten.
Ben jij benieuwd wat er te maken valt
van voedsel wat anders verspild zou
worden? Hou onze facebook in de gaten
voor inschrijving!
Mocht het trouwens niet lukken iets
eetbaars te creëren; de commissie zorgt
dat er in ieder geval iets op tafel staat!

Djembécafé
Datum:
Tijd:
Plaats:

26 oktober
21:00
Bar Restaurant Walden

Ook deze maand kunnen we onze glazen
weer heffen onder de sprankelende
lichtshow van de Domtoren.
Even bijpraten, heupjes wiegen, bijkomen of
juist niet; het kan allemaal tijdens ons eigen
Djembécafe. In Walden natuurlijk!
En ja, het eerste drankje is nog steeds gratis!
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Mix-It-Up Feest: Glow With The
Flow – Wie laat jij gloeien in het
donker?
Datum:
Tijd:
Locatie:
Kosten:

19 oktober
21:00Club Poema
vvk. 4 euro kaartjes op te
halen in het Hok
Aan de deur 5 euro

Cultureel Antropologen weten als geen
ander het belang van samenwerking en
verbroedering. Daarom dragen wij elk jaar
graag ons steentje bij aan het Mix-It-Up
Feest waar wij samen met
studieverenigingen Sticky, SGS, Albion,
Usocia, Atlas en Alias een mooi feestje
bouwen.
In de altijd stijlvolle Club Poema zullen we
dit jaar samen gloeien, dansen en zingen
totdat we één zijn geworden!
Deze wil je absoluut niet missen, dus kom
snel langs in het hok (wat natuurlijk nooit
een slecht idee is) en haal je kaartje!
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