Maandlijst september – oktober –
november
30/09: De grote visvergadering
Ben je eerder een zalmpersoon? Of toch meer fan van kabeljauw? Of ben je diep vanbinnen
een echte zeebaars? Arthur en Louis leggen ons de kneepjes van het vak uit en wie weet ben
je toch niet zo karper-achtig als je dacht. Ontdek welke vis je echt bent van 14u tot 17u aan
de lokalen.

7/10: JOEPIEEE KERMIS!
Dit weekend gaat de wereldberoemde kermis in Liedekerke door. Leren Severien, Sarah en
Neel ons iets bij over de geschiedenis van deze folklore? Of wordt het een wedstrijd wie het
snelst misselijk wordt in de popcorn? Kom het ontdekken van 14 tot 17u aan de lokalen (indien
anders, delen deze lieftallige dames dit wel nog mee)!

14/10: Verkiezingsvergadering
Verkiezingen, altijd spannend in Denderleeuw. De vraag van vandaag is: wordt Denderleeuw
weer onbestuurbaar verklaard of is het deze keer wel mogelijk? Jakob en Axel zorgen voor
het spannendste verkiezingenspel dat je ooit zal spelen, BE THERE! Je wordt verwacht aan
onze lokalen van 14u tot 17u.

19/10: DAG VAN DE JEUGDBEWEGING
Boodschap van algemeen nut: trek vandaag je uniform aan als je naar school gaat want het is
weer de mooiste dag van het jaar!
21/10: Leidingsweekend – geen vergadering
Onze begeleiding is druk bezig met vergaderen over alle coole dingen die we dit jaar nog gaan
doen, dus is het geen vergadering vandaag:

26/10-28/10: Takweekend
WOOHOOW! Ons takweekend staat voor de deur! Hou dit weekend zeker vrij want dit wil je
echt niet missen. De begeleiding zal hierover nog informatie geven. Wat zeker is, is dat Kjell
en Katrijn jullie zullen voorzien van een fantastisch spel op weekend. Hopelijk zijn we voltallig
en maken we er een dik feestje van!

4/11: grote Aurélie birthday bash
18 jaar worden is een speciaal moment. Met de auto rijden,
legaal drinken, gaan stemmen,.. Allemaal dingen die ons Aurélie
te wachten staan. Kom mee vieren samen met Bente en Wout
die een heuse birthday bash organiseren voor deze flinke meid.
Het feest gaat door van 14u tot 17u aan onze lokalen. Tot dan
xoxo

11/11: 11.11.11
Vandaag zeten we ons eens extra goed in voor het goede doel. We gaan van deur tot deur om
centjes op te halen voor 11.11.11. Laat jullie warm en
goed hart zien en kom naar deze vergadering. De
begeleiding laat nog weten hoe laat en waar we verwacht
worden.

12/11-16/11: Leefweek!
Normaal gezien valt onze leefweek in deze week. Samen studeren, koken, slapen in onze
propere gebouwen, maar vooral VEEL PLEZIER maken, dat is wat een leefweek zoal inhoudt.
Leukste week van het hele semester!
25/11: Diep in de zee
Under the sea
Under the sea
Darling it's better
Down where it's wetter
Take it from me
Up on the shore they work all day
Out in the sun they slave away
While we devotin'
Full time to floatin'
Under the sea
Sebastiaan de krab, Aurélie en Alexandra nemen ons vandaag mee naar de
onderwaterwereld. Zwem naar de lokalen tegen 14u en just keep swimming, swimming,
swimming tot 17u!

