MANNA 18
Week 18: 19-23 Maart
Dag liefste VTK’ers
De lente is in het land en dat zullen
we geweten hebben! De toenemende
temperatuur en het gefladder van
de eerste vlinders zullen uitbundig
gevierd worden op de Lentefuif met
schandalig goedkoop bier! Dit betekent
concreet 5 pinten voor 3 euro en
helemaal van het padje voor 12 euro.
Nu achten wij bij de VTK elk seizoen
evenwaardig en daarom nemen we
op maandag eerst nog afscheid van
de winter tijdens de Kerstgoliarde.

Verder worden deze week ook nog
enkele sportieve activiteiten zoals
een bierbowling, het IFK Badminton,
een pooltoernooi en een speedteamtraining voor jullie georganiseerd.
Zo zijn jullie zeker bikiniproof
tegen de zomer! Wij wensen je
alvast een fantastische week toe.
Veel liefs
De Internies

r

V TKalende
ma 19/03
19:00
19:00
19:00
19:15
21:00
di 20/03
18:00
18:30
19:45

FRiS vergadering 5
Initiatiedoop 5
IFK Badminton
Lopen Rond De Watersportbaan
Kerstgoliarde

Plateau
Overpoort Bowl
GUSB
Plateau / GUSB
Delta

Archiefair
Development course 2
VTK Pooltornooi

Plateau
Plateau
Arena snooker

wo 21/03
22:00

Lentefuif

Vooruit

do 22/03
18:00
19:15

ThermiLAN
Speedteamtraining VI

Therminal
Gentbrugge

DOORLOPENDE DELTA PROMO’S Kerstgoliarde
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG

Cornet 1+1
Vodka + Red Bull €4
Gin Tonic €3.5
Wijn €1.5

Woensdag zetten we de start van de lente in
met onze legendarische Lentefuif. Voorlopig is
het dus nog winter en daarom is er de Kerstgoliarde. Zoals ieder jaar op het einde van de
winter komt de Kerstman langs. Kom zeker
naar de goliarde, want misschien brengt hij
wel een gratis vat mee.

FRiS vergadering 5
Het is reeds tijd voor vergadering vijf!
Onze volgende vergadering is er weer eentje
op verplaatsing, deze keer in Schoonmeersen.
We hopen jullie massaal te ontvangen
maandag 19 maart om 19:00 in vergaderzaal
C.1.052 Schoonmeersen.
Onder andere de instroom van niet-ingenieurs
in
de
masteropleidingen
komt aan bod, alsook het Engels in het
onderwijs en de verhuis naar Zwijnaarde.

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

Speedteamtraining
De 12urenloop begint stilaan dichterbij
te komen. Hoog tijd dus om die loopschoenen aan te doen en samen met
ons te komen trainen op de speedteamtraining! Afspraak om 19u15 aan
de plateau met de fiets, we zien jullie
daar!

IFK badminton (dubbelspel)
Het laatste badminton IFK van het semester:
het dubbelspel! Vandaag doen we er alles
aan om ons mooi badmintonparcours van dit
jaar te verzilveren. Afspraak in het GUSB om
te knallen, of, als je niet ingeschreven bent,
om te supporteren zodat de rest kan knallen!

Pooltornooi
Al veel gepoold onder vrienden, maar nog nooit eens echt een tornooitje gespeeld?
Eens zin om lekker goedkoop een avondje te poolen? Dan biedt VTK de oplossing! Op
20 maart gaan we met een leuke bende naar Arena Snooker. Er wordt in 16 ploegjes
van twee personen gestreden voor de felbegeerde titel van beste poolers van VTK.
Schrijf je snel in op de site!

Initiatiedoop 5

We gaan bowlen, zonder peters, met
bier, beter.

Shot van de week: Trojka pink

ThermiLAN

Dankzij Dies Natalis hebben we weer een verlengd weekend. Dit is de perfecte
gelegenheid om nog eens lekker lang te komen gamen op de VTK
LAN-party @ Therminal. Breng je pc/laptop/console mee met bijhorende games
en win leuke prijzen bij verschillende competities (er is zelfs een Oculus Rift
VR set te winnen!). Schrijf je in op www.vtk.ugent.be/thermilan/inschrijving/

FOTO VAN DE

WEEK

15/03/2018

PUZZEL VAN DE WEEK
Deze week hebben we een klassieke binaire puzzel voor jullie!Dien
je antwoord voor woensdag 12u in
VTK Blauw! De winnaar van vorige
week is Remi Debaveye Proficitat!
Je wint een echt waterpistool! Je
mag je prijs komen halen in VTK
Blauw!
naam............................................................
e-mail...........................................................

BinairePuzzel.net

