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wat?
waar & wanneer

Veel, méér, MAGIS

Voor wie?

Inschrijven & kost

MAGIS staat voor ‘meer’ 
                         meer doen 
                         meer diepgang. 

MAGIS zijn activiteiten voor jongeren, geor-
ganiseerd door jezuïeten en hun vrienden. De 
inspiratie komt van de Wereldjongerendagen. 
MAGIS is dus internationaal!

MAGIS is een goede mix van...

 ° actie: dit keer een wandeltocht   
    als MAGIS-pelgrims
 ° gesprekken in de MAGIS-cirkel
 ° ontmoetingen over de grenzen heen
 ° reflectie en diepgang -  
            inleidingen die je doen nadenken
 ° en humor is onvermijdelijk!

° 25-26 maart 2017 in de Oude Abdij    
  Drongen, Drongenplein 26, 9031 Drongen 

° Start: 25 maart 2017 om 10 uur

° Einde: 26 maart 2017 15 uur

° Voor jongeren van 17 tot 30 jaar

° Voor wie zoekt naar meer smaak in het leven...

° ..en neem je vrienden mee!

° Kostprijs: 70 euro, gelieve het bedrag over 
te schrijven op BE76 7360 2113 9495 (BIC: 
KREDBEBB) met vermelding van ‘MAGIS 25-26 
maart 2017’. Of cash tijdens het weekend zelf.

° Mocht deze som een obstakel zijn,  
  laat het ons weten. 

° Inschrijven uiterlijk op vrijdag 17 maart bij 
  Walter Ceyssens s.j. (walter.ceyssens@jesuits.   
  net) of Noortje van Seters  
 (nooropreis@hotmail.com)

° Vervoer naar Drongen vanuit Nederland kan        
  geregeld worden.

 Volg ons ook op Facebook 
 en Twitter     : @MAGISvlnedint


