
MANNA 3
08-12 Oktober : Ontgroeningsweek 

HeyVTK-ers!

De schachtenweek, wat een plezier!
Stinkende schachten die overal en
altijd opdrachtjes aan het doen zijn,
de lookgeur die in elk auditorium
blijft hangen waar ze geweest zijn...
Puur genot voor de meesters en
meesteressen maar wat minder
voor hen waarschijnlijk?
Als kers op de taart staat deze
week de doop met ontgroenings-
cantus voor hen klaar. Op die cantus

worden de meeste schachten ont-
groend. Maar daarnaast hebben we
ook weer sportieve, culturele en
toekomstgerichte activiteiten voor
jullie. Voor elk wat wils!

You only dope once! Have fun! 

Jullie liefste internies  
Dario en Iris

Orientation Day



Applying for a job is not always easy. 
To get the job you want, you need to outshine the competition by excelling in 
several steps: 
create an attractive resume, write a passionate motivational letter, pass a busi-
ness case, ace your interview and make sure they remember why they should hire 
you.
We would like to help you throughout the entire process! 

Our Development Day focuses on every step of the way with presentations and 
workshops by top-notch companies who know what they are talking about.  

Register here: https://vtk.ugent.be/career/students/activities/detail/3024/
(qr code)

Development Day

Maandag: 1+1 Cornet
Dinsdag: Gin Tonic voor 3,5 euro
Woensdag: Wijn aan 1,5 euro
Donderdag : Wodka-red bull voor 4 euro 

Deltapromoties

Deze goliarde gaan we ons laten verwennen 
door de schachtjes. Het thema - 
alliteratieve superhelden - zal elke schacht 
ertoe zetten zich prachtig te verkleden.
Komt dat zien, het zal lachen zijn

Schachtengoliarde



Naar goede gewoonte trekken we maandag onze loopschoenen aan voor ons rondje ron-
de de watersportbaan! We vertrekken om 19u15 @ plateau en 19u30 @ GUSB. We voorzien 
zoals steeds aquarius, water en de mogelijkheid om sleutels, gsm, trui ... op te bergen..  

Lopen rond de watersportbaan 

TopCopy:  €0.025/pagina zwart wit
Pizza Hut:  € 5.95/pizza
Golden Scissors:  10% korting/knip beurt
Fluotopics:  €3 korting/uur bijles
Bavet Gent:  Free meatballs pet eat-in
JIMS:  13e maand gratis

Epic ledenkorting

Op het grote Inter Facultaire Toernooi zelf 
mogen er maar 8 ploegen deelnemen en 
daarom moeten we eerst voorbij Chemica en 
VRG zien te geraken. Vanaf 19u30 zullen onze 
voetbalhelden het beste van zichzelf geven 
om deze twee ploegen naar huis te spelen. 
Supporters zijn welkom om onze voetballers 
naar de overwinning te schreeuwen, onze 
schachten ook btw! VTK zorgt ervoor dat 
hun kelen niet droog komen te staan.

Voorronde veldvoetbal

VTK



Nieuwe week equals nieuwe uit-
daging. Deze week hebben we een 
Towersudoku voor jullie voorzien 
(http://dkmgames.com/Towers/). 
Het is iets anders dan het ge-
wone maar zeker niet minder leuk. 
Sharon Deceuninck mag deze week 
om haar openingsfuifticket komen in 
blauw, Proficiat!

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

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

Puzzel van de week 

Maandag 08/10
 19:00 Lopen rond de watersportbaan  Plateau  / GUSB 
 20:00 BEST AV2    The Foundry
 21:00 Schachtensgoliarde    Delta 
Dinsdag 09/10
 17:00 Development day   Therminal
Woensdag 10/10 
 22:00 Voorrondes IFT veldvoetbal  HoGent

Donderdag 11/10 
 20:00 Ontgroeningscantus   Classified

Inschrijven voor 
 3/10 Balletvoorstelling   Open
 10/10   Danslessen    20:00 
 12/10 Quiz     20:00

VTKalender 


