Lustrum
wat en wanneer lustrum
weekend van 19 maart, therminal
Lustrum is het feest ter ere van de 30ste verjaardag van Zeus.
We mogen in de therminal niet slapen, maar wel dutten. We mogen eigenlijk
alles doen maar we zoeken dus voor ideen.

ideen
• nerf gevecht (we hebben 1k nerf darts besteld)
• Goodies uitdelen
• zeus Quiz met een zuipberek(bok ofc)
– wel wat werk om te maken
• Een oﬀiceel melig moment (zie receptie??)
• receptie (wat we ook kunnen pushen naar oude zakken) !! uur pinnen
– we willen drank, mate en alcoholisch(cava) hapjes en gwn mensen
met elkaar laten praten enzo.
– cava glazen lenen via VTK (in Plateau). Volgende dag terugbrengen
(gewassen) (via connectie met WVK :) )
– snacks
– Met inschrijving zodat we kunnen anticiperen
• pannenkoeken en chocomelk/jenever moment als ode aan ons befaamd
event
• Gamen setup want eudroam zal het niet mee lukken
– eventueel Minecraft build contest met zeus gerelateerde dingen !!
LEUK IDEE en (de winnaar krijgt goodies)
• Aﬀiche ideee: 111112 of 25 − 1

planning
de dag voordien jasper via een baxter alcohol inspuiten

00:00-2 jenever drinken en pannenkoeken absorberen/consumeren/vermorzelen/inhaleren/verorberen/intraveneu
inspuiten/boefen/enema/c-section/subcutaan of intramusculair inspuiten/ 2-5
nerf fight 5-7 eten 7-9 receptie
zondag pannenkoeken absorberen/consumeren en jenever drinken
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goodies
•
•
•
•
•

sleutelhangers
magneten
boekjes
hydra shit (zeker zonnebrillen voor Nerfgevecht)

ToDo | tOdO
□ aankondiging op MM en mail en website (slack & fb ook voor oude zakken)
@francis/flynn
□ aan mensen rondvragen of ze nog nerfgeweren meenemen
⊠ inschrijvingen regelen voor receptie & nerf @Swamp
□ bij dsa vragen om heel de nacht een activiteit te mogen doen @Sammy
□ Cava glazen vtk @Sammy
□ vtk ook vragen om podiumzaal om 14u te verlaten indien mogelijk
□ @Jasper dict mailen voor poort open te zetten
□ gezelschapsspeleltjes meedoen (concept, weerwolven, etc…)
□ Colruyt run
□ prijzen van snacks en cava uitzoeken en beslissen hoeveel geld we
willen smijten ernaar @Sammy
□ snacks voor bij de cava (chips enzo)
□ snacks tijdens de dag (Tab meenemen? warme dingen via microgolf?)

Varia TODO
□ @Jasper en @Francis. inspuiten met alcohol

varia
Jasper de kleine niest 3x, Bok zegt gezondheid 2x Laten we cava leveren bij
Dickt Jasper de gchekrote (eigenlijk is hij de kleinste maar hij is de OG de we
noemen hem de grote) drinkt 3 flessen cava cus he sigma
jasper zegt pannenkoeken?? bauke wilt er al direct wat jenever bij ZUIPWEEKEND doe er ook chocomelk voor JP. Bauke wilt geen single digit (niet
drinken voor 10u) ?
SPRINKASTEEEEEEEEEEEEEEEEEL kostfestijn bauke wil melk shaken ofzo
Bauke gaat vertrekken en ons allemaal in de steek laten :wave:
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