Kantinehandleiding
Olympus
Op de begane grond van het Huygensgebouw, in de 1-gang, zijn de studentenkantines te vinden: de Noordkantine en de Zuidkantine. Deze kantines zijn
in het beheer van Olympus, en worden door de besturen van de verenigingen en
door commissies van Olympus netjes gehouden.

Ruimte tussen de kantines
Tussen de kantines in, als je de trap in de 1-gang afgelopen bent, is een kleine
gang te vinden. Hier staat een kapstok en de afvalbakken (glas, plastic, papier).
Achter de deur is nog een trap naar de wc’s beneden.

Verenigingen per kantine
In de Noordkantine zijn vooral studenten van de verenigingen BeeVee (biologie),
Thalia (informatica), Desda (wiskunde) en CognAC (kunstmatige intelligentie)
te vinden. In de Zuidkantine zijn de verenigingen Marie Curie (natuur- en
sterrenkunde), Sigma (scheikunde en MLW) en Leonardo (science) te vinden.
Dit betekent echter niet dat je niet in de kantine mag komen als jouw vereniging
daar niet zit: iedereen is welkom in beide kantines.

Zuidkantine
1. Frisdrankautomaat
• Deze automaat is in de Zuidkantine te vinden, bij binnenkomst meteen
rechts. De automaat is berucht om zijn ‘verras me’-knop: de enige
manier om cassisblikjes te bemachtigen buiten de pauzes om!
• De voorraadcie beheert de frisdrankautomaat, en zorgt dat deze zo
veel mogelijk gevuld is.
• In de pauze is bij de bar ook frisdrank en snoep te bestellen. Het
scheelt de voorraadcie een hoop werk als je in de pauze bij de bar
bestelt: dan hoeven de automaten niet zo vaak gevuld te worden.
2. Snoepautomaat
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• Deze staat naast de frisdrankautomaat in de Zuidkantine. Ook deze
automaat is in beheer van de voorraadcie.
3. Ontbijtkoelkast
• De ontbijtkoelkast is een gedeelde koelkast waar iedereen eten of
drinken in kan bewaren. Schrijf wel je naam en de datum op, anders wordt het verwijderd! De ontbijtkoelkast is in beheer van de
commissaris facultaire aangelegenheden van Olympus, en deze zorgt
dat de koelkast schoon en netjes blijft.
4. Bierkoelkast
• De bierkoelkast is in de Zuidkantine meteen links te vinden, tegen
de muur aan. Hier kan, als iemand van de voorraadcie de koelkast
heeft opengedaan, bier gekocht worden tegen een schappelijke prijs.
Besturen kunnen bij de receptie ook een sleutel halen voor de bierkoelkast.
5. Spelletjes- en boekenkast
• Uit de spelletjes- en boekenkast kan iedereen iets te spelen of te lezen
halen, voor gebruik in de Noord- of Zuidkantine. Na gebruik weer
compleet terugzetten!
6. Tafels en stoelen

Noordkantine
7. Beamer
• In de Noordkantine is een HD-beamer aanwezig. De beamer is door
iedereen te reserveren. In de Zuidkantine is ook een beamer aanwezig,
maar deze draait niet in HD.

Beide kantines
8. Marietje (muziekinstallatie)
• Instructies over het gebruik van Marietje staan op het beeldscherm.
9. Bestek/servies/mokken
• In de kastjes en lades van de bar zijn mokken, servies en bestek te
vinden. Iedereen mag deze gebruiken, mits het in de kantines blijft.
10. Mokkenhaakje
• Achter beide bars hangen haakjes met daaraan mokken. Deze haakjes
zijn voor 50 cent per jaar te huur (mits er plaats is).
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11. Tosti’s
• In de pauzes worden in beide kantines door de tosticies tosti’s verkocht.
Voor een prijs van 50 cent per tosti kun je tijdens de pauze max. 2
tosti’s per persoon halen. Op de bar is een tostilijst waar je je kunt
inschrijven voor een tosti. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt,
maar tosticieleden krijgen altijd voorrang op een tosti.
12. Koffie
• In beide kantines is goedkope koffie te halen (10 cent per koffie).
Spullen hiervoor liggen in kastjes achter de bar.
13. Reserveren
• De kantines zijn door iedereen met een borrelbrevet te reserveren,
voor gebruik door lidverenigingen! Reserveren kan via voorraadcie.nl.

Buiten de kantines
14. URD-kar
• In de 1-gang, voor de trap naar de kantines, is links een URD-kar
te vinden. Als je servies uit de URD gebruikt, na gebruik hier op
zetten. Zo blijft ons servies van het URD servies gescheiden.
15. Belinda
• In de 1-gang is nog een automaat te vinden: Belinda. Deze automaat
is bedoeld voor hartige snacks, zodat je nog even de laatste loodjes
kan leggen voordat je eten moet koken.

Bestuurskamers
Boven de Noordkantine zijn de bestuurskamers te vinden. Heb je een vraag over
je vereniging of wil je gewoon gezellig komen kletsen, dan kun je hier terecht.

Terminalkamer
Tegenover de bestuurskamers is een terminalkamer te vinden. Hier zijn 12 computers te vinden, die gebruikt kunnen worden om te werken.

BBB-hok
Naast de terminalkamer is nog het BBB-hok te vinden. Hier is het BBB-bestuur
hard aan het werk om een fantastische BètaBedrijvenBeurs neer te zetten.
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Plattegrond kantines
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