Activities Itiwana June
This flyer is meant to inform you guys about the awesome activities Itiwana
(study association of Cultural Anthropology and Development Sociology)
organizes for you! Come and enjoy our wide range of events, such as drinks,
parties, lectures, book sales, movie nights, excursions, tea hours,
toastie-hours, information nights about the study program, and many more!
Look below for the dates and check it out!

What

Date

Starting time

Place

Last Chance Lip-Sync Battle

Wednesday the 6th

21:00

Odessa

Survival weekend

Fr 8 until Mo 11

12:01

Ardennen, België

Chips ‘n dips time

Wednesday the 13th

12:30

Het Hok (SB07)

Teachers activity: dodgeball

Friday the 15th

16:00

Bos van Bosman

End of the year P-Party

Tuesday the 19th

22:00

De Eeuwige Student

Do you have a tip, idea or complaint about Itiwana?
Sent us an email at: idee@itiwana.org!
You can also follow us on FB, Instragram and Snapchat!
Look for the pictures on:
https://www.flickr.com/photos/mediawana/collections/!
SNAPCHAT TAKE-OVER:
The next Snapchat take-over will take place on Friday the 15th of May. On
this day the teachers activity: dodgeball will take place! Are you coming
to this activity and do want to get chance to take-over the Itiwana
Snapchat that day? Send a Snapchat to ‘itiwanasnap’ to participate and
mention that you want to take-over on Friday the 15th of June. The winner
will be announced on Snapchat.

Activiteiten Itiwana juni
Deze flyer is bedoeld om jullie te informeren over de super leuke
activiteiten die Itiwana (studievereniging Culturele Antropologie en
Ontwikkelingssociologie) voor jullie organiseert! Kom eens een kijkje nemen
bij onze grote variëteit van activiteiten zoals borrels, feestjes,
lezingen, boekverkoop, filmavonden, excursies, thee-uurtjes, tosti-uurtjes,
informatie avonden van de studie en nog veel meer! Bekijk de data hieronder
en we zien jullie dan!
Wat

Datum

Start tijd

Plaats

Last Chance Lip-Sync Battle

Woensdag de 6e

21:00

Odessa

Survivalweekend

Vr 8 t/m ma 11

12:01

Ardennen, België

Chips ‘n dips uurtje

Woensdag de 13e

12:30

Het Hok (SB07)

Docentenactiviteit: trefbal

Vrijdag de 15e

16:00

Bos van Bosman

Eindfeest: P-Party

Dinsdag de 19e

22:00

De Eeuwige Student

Heb je een tip, idee of klacht voor Itiwana?
Stuur een email naar idee@itiwana.org!
Je kan ons ook volgen op FB, Instagram en Snapchat!
Kijk voor de foto’s op:
https://www.flickr.com/photos/mediawana/collections/!
SNAPCHAT TAKE-OVER:
De volgende Snapchat take-over zal plaatsvinden op vrijdag 15 mei. Op deze
dag zal de docentenactiviteit met trefbal plaatsvinden! Ben jij aanwezig op
deze activiteit en wil je kans maken om die dag de Itiwana Snapchat over te
kunnen nemen? Stuur dan een Snapchat naar ‘itiwanasnap’ waarin je zet dat
het gaat om de Snapchat take-over van vrijdag 15 juni. De winnaar zal via
Snapchat bericht krijgen.

