
Dag liefste VTK’ers

Hopelijk zijn jullie al wat bekomen 
van de fantastische openingsfuif van 
vorige week, want ook nu hebben 
we weer twee niet te missen feestjes 
voor jullie in petto! De AA goliarde en 
Oktoberfest! Wie weet zal tijdens deze 
avond het vatenrecord van Delta 
eindelijk nog eens sneuvelen... 
Woensdag trekken we er dan weer 
op uit met sport om onze Leuvense 

vrienden naar de overwinning te 
helpen op de 24 urenloop! Ook ons 
careerteam zit niet stil deze week. 
Op de sectorday consultancy en het 
infomoment over de masterproef 
kunnen we ons even focussen op 
het serieuzere werk. Een leuke week 
gewenst! 

Veel liefs
Edward en Isolde’

MANNA 5
Week 5: 23 - 27 Oktober

 ma 23/10   
 19:00 FRiS-vergadering 1   Vergaderzaal Stevin
 19:15 Lopen rond de watersportbaan  Plateau  / GUSB
 21:00 AA Goliarde    Delta 
 di 24/10 
 22:00 Oktoberfest    Delta
 19:30 Sectorday Consultancy   Abt

 wo 25/10 
 17:00 Master Dissertation: How to write/print Sint-Baafsplein
 17:45 Conflicthantering Delta   Belgacomtoren
 11:30 24-urenloop     Leuven
 16:00 Update@Campus   Coupure links 653

 do 26/10 
 18:15 VTKarting    eKart, Dok Noord

VTKalender



 LEDENKORTING 
TopCopy:  €0.025/pagina zwart  
  wit
Pizza Hut:  € 5.95/pizza
Golden Scissors:  10% korting/knip 
  beurt
Buzzy Snacks:  gratis koude saus bij  
  een frietje en een  
  vleesje
Fluotopics:  €3 korting/uur bijles

FRIS VERGADERING
FRiS schiet uit de startblokken! Maandag 
23 oktober vindt onze eerste vergadering 
plaats! We verzamelen om 19h aan de Brug 
waarna we erin vliegen!

Op de agenda staat: De nieuwe indeling van 
het academiejaar en de hervorming van de 
proclamatie. Iedereen van harte welkom!

OKTOBERFEST
Vrienden van het bier verenigt u. In München is het misschien al afgelopen, maar bij ons kun je 
wel nog terecht voor een Oktoberfest! 

Es gibt kein schöner leben als Studentenleben en dat gaan we die avond bewijzen met 
HALVE LITERS AAN 2 EURO de hele avond! Voor de mensen die in lederhosen komen zijn er ook 
shotjes jagermeister voorzien!

Vanaf 21u krijg je bij aankoop van een halve liter een verse pretzel gratis. OP=OP

 SECTOR DAY: CONSULTANCY 
Geïnteresseerd in consultancy? Ontmoet 
de verschillende soorten bedrijven en 
ontdek de diversiteit in de sector tijdens 
de Sector Day Consultancy! Om de avond 
gezellig maken, wordt er een cocktail-
workshop georganiseerd. Plaatsen zijn 
beperkt dus verzeker jezelf van een plekje 
door je snel in te schrijven op onze website!

UPDATE @ CAMPUS

Op woensdag 25 oktober gaat alweer 
een volgende editie van update@
campus door in auditorium Oehoe 
op de campus Coupure. We beginnen 
de avond met een boeiende avond-
lezing rond het thema ‘zelfsturende 
organisaties’ en kunnen daarna genieten 
van een aansluitende netwerkreceptie.

DOORLOPENDE DELTA PROMO’S 
MAANDAG Cornet 1+1
DINSDAG Vodka + Red Bull €4
WOENSDAG Gin Tonic €3.5
DONDERDAG Wijn €1.5



 VTKARTING
Het is het weer tijd voor een geweldige VTK activiteit: karten! Dit jaar gaan 
we opnieuw naar de indoor karting in Gent. Hier zullen we in 18 teams van 2 
personen racen in elektrische karts. Dus geen luide motoren en een benzine geur, 
maar nog steeds hoge snelheden! Wil je nog graag mee, schrijf je dan snel in op de site!

24-URENLOOP LEUVEN
Elk jaar gaan we onze vrienden in Leu-
ven steunen op de 24urenloop! We 
nemen met zoveel mogelijk lopers 
en supporters de trein om VTK Leu-
ven te helpen bij hun overwinning 
op Apolloon (de plaatselijke Hilok). 
Wil je mee om de fantastische sfeer 
van de Leuvense 24urenloop op te 
snuiven, schrijf je dan in op de site!

SHOT VAN DE WEEK: KUYPER BUTTERSCOTCH

 LOPEN ROND DE WATER-
SPORTBAAN 
Zoals elke maandag werken we 
deze week weer samen aan onze 
conditie. Afspraak om 19:15 aan 
de plateau of 19:30 aan het GUSB. 
Sport voorziet water en aquarius!

AA GOLIARDE

We organiseren deze maandag de AA 
goliarde, dit is onze goliarde in teken 
van de Anoniem Alcoholiekers. Voor 
slechts 2 euro kan je een geheim-
zinnige enveloppe kopen waarmee 
je een bonnetje kan krijgen voor een-
der welk drankje uit Delta. Het kan 
een pintje zijn, maar evengoed een 
bacardi cola! Of een wijntje, of een 
halve liter, of een shot tequila, of ... !



Deze week hebben we een letter  
sudoku voor jullie! Dien je antwoord 
voor woensdag 12u in VTK Blauw!

De winnaar van vorige week is Niels 
Desmet. Proficiat! Je kunnen je prijs, 2 
cinema tickets, afhalen in VTK Blauw.

naam............................................................

e-mail...........................................................

 PUZZEL VAN DE WEEK 
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 FOTO VAN DE WEEK 

 OPENINGSFUIF 


