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Agenda
12 januari
13-15 januari
18 januari
19 januari

DUS-Feest
Ledenweekeind
Djembécafé
ALV II

Ledenweekeind: Superstition is
the Way
Datum:
Tijd:
Kosten:

13-15 januari
17:30 vertrek Utrecht
Centraal
55 euro

Het is zover; het Ledenweekeind staat voor
de deur! Dit jaar is het thema Superstition is
the Way, toevallig is het ook vrijdag de 13e,
geloof je dat nou?
Het Ledenweekeind zal bol staan van de
spellen, competitie en fanatisme, want
Djembé gaat er vol voor (het is ook gewoon
chill hoor).
Zin in een weekeind gevuld met gezellige
mensen? Dit is je kans! Schrijf je snel in want
woensdag 11 januari sluit de inschrijving!
Dan is trouwens ook het laatste moment om
je af te melden.
Wil jij je nu aanmelden? Bam. Link:
https://goo.gl/forms/ADTLhyDB3LId6oHw2

DUS-Feest: The Endless
Countdown
Datum:
Tijd:
Plaats:
Prijs:

12 januari
22:00-04:00
Club Maggy
4 euro in het hok
5 euro aan de deur

We beginnen het jaar zonder scrupules in
Club Maggy waar wij, samen met Usocia
(sociologie) en SGS, een feestje gaan
neerzetten.
Omdat we natuurlijk niet met een matig
feestje gaan beginnen, hebben de
organisatioren een bijzonder thema
bedacht: Aan het einde van ieder uur zal een
nieuwe verassing het feestje een andere
wending geven!
We blijven dus aftellen totdat we niet meer
kunnen.
Ik snap dat je hier nu supergraag heen wilt,
wat natuurlijk gewoon kan. Je kunt in het
Hok langskomen in Sjoerd Groenman, of een
kaartje aan de deur kopen. Dan is het wel
een euro duurder, dus kom gewoon naar het
hok.

ALV II + Friettafel
Datum:
Tijd:
Locatie:

19 januari
18:30-21:30
Drift 25, Zaal 204

Vind jij ook dat het bestuur er een zooitje
van heeft gemaakt? Of ben je benieuwd wat
wij nou eigenlijk uitspoken? Kom langs bij
onze Algemene Ledenvergadering waar we
het Secretariaal Halfjaarverslag en de
Begroting presenteren.
Omdat we graag willen dat jullie komen
gaan we ook een friettafel voor jullie maken,
want GRATIS patat laten jullie toch niet voor
je neus voorbij gaan? Schrijf je snel in voor
de friettafel, dan zien we je daar!
https://goo.gl/forms/zpyRcG6uJfKkvHGG2
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Djembécafé
Datum:
Locatie:

18 januari
Bar Restaurant Walden

Het eerste Djembécafé van het jaar komt er
alweer aan! Voel jij ook die behoefte aan een
antropologisch avondje biertjes tikken
opwellen uit je diepste binnenste? Kom dan
langs en je lusten zullen bevredigd worden.
Uiteraard is ook in 2017, ondanks alles, het
eerste drankje nog steeds gratis!
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