MANNA 11
30 Nov- 4 Dec : Zie ginds komt ...
Allerliefste VTK-ers!
Het semester zit er bijna op, maar niet
getreurd, VTK zal er alles aan doen zodat jullie je ook deze week niet hoeven te vervelen in jullie vrije tijd! Zo
is er deze week uiteraard weer een
goliarde en komt er een speciale gast
overgevlogen (stoomboten zijn zo
passé) uit Spanje om onze cantus op
woensdag bij te wonen Aangezien
de echte Sint zich niets aantrekt van
alle commotie neemt hij zijn echte
pieten (ja de zwarte) mee en geen
appelblauwzeegroene namaak uit

China. Aangezien we de examens in
de verte al zien aankomen moeten
natuurlijk ook die hersenen (geen
brijnen*) al wat getraind worden!
Natuurlijk laten we jou ook hierbij
niet in de steek! Vind de dader van
de moord in het interactief IT-raadsel
whodunnIT of kom je creativiteit
testen op de EBEC en knutsel een oplossing voor een
actueel probleem in mekaar!
Groetjes, Klaas en Wout
(*zie manna vorige week)
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Lopen rond de watersportbaan		
GUSB
Vogel goliarde				Delta
IFK minivoetbal				GUSB

WhodunnIT				Salons Carlos Quinto

Sinterklaascantus			Delta

Stagefair				Therminal
EBEC-preliminaries			Auditorium E

VTK-awards
ja hoor, de VTK Awards zijn weer begonnen. Nomineer in de eerste ronde
jouw knapste burgiechick of -hunk naar de eeuwige roem. Zatlappen en
Feestbeesten zijn ook toegelaten. Stemmen kan tot 4 januari op de website.

Do 3/12: Stagefair

Ben je nog op zoek naar een stage voor volgende zomer? Kom dan zeker langs op de
Stagefair en maak kennis met de aanwezige bedrijven die jou een leerrijke en boeiende stage kunnen aanbieden. Stagefair zal doorgaan op 3 december vanaf 17u in de
Therminal (ingang via faculteit Economie).

Sinterklaascantus

Ma 30/11 Vogelgoliarde
Vandaag belonen we de vogels. De
vroege vogels worden om 22u al beloond met een gratis vat en de late
vogels krijgen nog een 2e vat om 24u.
See you @ Δ!

Hij komt, hij komt! En hij brengt bier mee! En
mss nog wat lekkers ook! Kom zeker af, want
het is de laatste cantus dit semester in Delta.
Degene die niet afkomen zullen uiteraard
achtervolgd worden door zwarte piet...

ma 30/11: Zwemmarathon

Kan je 50m zwemmen en wil je helpen om VTK
naar de overwinning te loodsen? Zak dan zeker en
vast maandag af naar het GUSB om ons zwemteam
te versterken. Gedurende 3uur is het de bedoeling
om zoveel mogelijk baantjes te zwemmen. Heb je
dus 1 of enkele snelle 50m spurtjes in je lichaam,
aarzel dan niet en stuur een mailtje naar sport@
vtk.ugent.be !! Ook supporters van harte welkom!

Danslessen
Het Galabal der Ingenieurs is nog een eind weg. Wil jij nu al zeker stellen dat je tegen die
dag de juiste moves hebt? Wij organiseren een 4-lessenreeks Argentijnse Tango vanaf
de eerste week van het tweede semester. Meer info vind je op de VTK-site.

EBEC

Show
Acteren, dansen, meewerken aan
een mooi decor. Heb jij ambitie om
bij te dragen aan de enige echte
VTK-show? Stuur snel een mailtje
naar cultuur@vtk.ugent.be. Iedereen is welkom!

Nieuw praesidiumlid

Aangezien het openhouden van
Delta veel werk en tijd vraagt is
er op de algemene vergadering
beslist een extra praesidiumlid op
te nemen in onze rangen voor de
functie Delta. Bij deze, welkom
Cedric Binst!
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Minivoetbal Vro

PUZZEL VAN DE WEEK
Proficiat aan ...., Ehm oeps, blijkbaar was de sudoku van volgende week iets te moeilijk, maar niet
getreurd, de winnaar van deze
week krijgt beide prijzen hoerah!
De sint heeft ons ook beloofd dat hij
in ruil voor een waargebeurd verhaal over een van je medestudenten
wel eens een nummer zou durven
verklappen, dit enkel en alleen om
de brave van de stoute kindjes te
kunnen onderscheiden uiteraard!
Steek de opgeloste Manna binnen
in Blauw voor woensdagmiddag en
win een supercoole prijs!
naam....................................................
e-mail...................................................

