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Fáilte!
Croeso!
Allerbeste Kelten,
de zomervakantie is
weer voorbij en dat
betekent dat we
met z’n allen weer terug
de boeken induiken.
Welkom terug dus!
Daarnaast een
warm welkom aan
de zeven eerstejaars
die inmiddels hun eerste
colleges alweer achter
de rug hebben.
In deze editie van
Kakofonix vinden jullie
de activiteitenagenda
voor komend blok,
oproepen om
Asterixs fantastische
commissies
te komen versterken
met jullie al even
fantastische ideeën en
een paar mooie foto’s
van een zeer geslaagde
introductie.

Veel leesplezier!
 Merel 

 Agenda: blok 1
WEEK 2: Huiswerkuurtje.
Heb je wat extra uitleg nodig of vind je
het gewoon leuker om samen met je medekelten je huiswerk te maken?
Kom dan naar het eerste huiswerkuurtje
van dit jaar, op donderdag 13 september
van 11:00-15:00 (locatie volgt).
Het bestuur zal in wisselende formatie
aanwezig zijn om jullie te helpen en om
koekjes en thee uit te delen.

WEEK 3: Lasergamen!
Op 17/18 september a.s. (welke dag
precies wordt nog bekend gemaakt) gaat
Asterix vanaf 19:00 Lasergamen bij Ozebi.
Komen jullie ook? Van 17:00-18:00 kan je
samen met je medekelten gezellig maar

op eigen kosten komen eten in de HEMA
op de Steenweg, waarna we gezamenlijk
naar Ozebi zullen gaan.

WEEK 4: Spelletjesavond.
Datum en locatie volgen.

WEEK 5/6: Tentamenbijeenkomst/Excursie archief
Universiteitsbibliotheek.
Datum en locatie volgen.

WEEK 7: Doolhof.
Datum en locatie volgen.

WEEK 8: Keltisch fröbelen.
Datum en locatie volgen.

COMMISSIES : oproep nieuwe leden
Idéfix Activiteitencommissie
Idéfix fixt sinds jaar en dag de activiteiten van Asterix en is daarom ook dit jaar weer
op zoek naar enthousiaste commissieleden.
 Vind jij het leuk om activiteiten te bedenken en op touw te zetten?
 Werk je graag samen in een gezellig team?
Stuur dan vooral een mailtje met je naam en een korte motivatie
naar nieuwsbrief.svasterix@gmail.com

Panoramix Keltisch Kamp commissie
De spiksplinternieuwe commissie Panoramix is in het leven geroepen
om dit jaar rond Samhain een heus Keltisch kamp te organiseren.
Zo’n kamp regelt zich natuurlijk niet vanzelf en daarom is Panoramix
op zoek naar Kelten die graag willen helpen dit tot een groot succes te maken.
 Interesse?
 Stuur dan een mailtje met je eigen naam, de naam van de commissie (Panoramix)
en een korte motivatie naar bestuur.svasterix@gmail.com
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Hippix Social Media commissie
Hippix bestaat sinds een klein jaar en beheert
de sociale media van Asterix. Zo deelt Hippix
bijvoorbeeld foto’s van onze mascotte Asterix
op Instagram en Keltwaardige berichten op
facebook en Twitter.
Dit jaar zal Hippix zich ook meer gaan richten
op de (vernieuwde) website door bijvoorbeeld het schrijven
van blogposts. Lijkt het je leuk om hiermee te helpen?
 Stuur dan een mailtje met je eigen naam,
de naam van de commissie (Hippix) en een korte motivatie
naar bestuur.svasterix@gmail.com

Kakofonix Nieuwsbriefcommissie
De redactie van Kakofonix moet het na het afstuderen
van eindredacteur Maria helaas met één redactielid minder
doen. Omdat het toch wat makkelijker werkt
om een nieuwsbrief met een team van minstens twee
te maken, is Kakofonix op zoek naar nieuwe commissieleden.
 Vind je het leuk om bijvoorbeeld columns te schrijven
over het (over)leven als student Keltisch?
 Of heb je een neus voor Keltisch gerelateerde nieuwtjes?
 Ben je creatief en kom je Kakofonix versterken
met nieuwe Celtoons of misschien wel iets heel anders?
 Stuur dan vooral een mailtje met
je naam en een korte motivatie naar
nieuwsbrief.svasterix@gmail.com
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