MANNA 1
24-28 September : Openingsweek

Driedaagse
Hey VTK-ers!
Eindelijk is die saaie vakantie gedaan
en kunnen we weer starten aan een
jaar vol fantastische activiteiten
en zotte feestjes! We schieten meteen uit de startblokken en geven
je een openingsweek waarin je
geen minuut hoeft stil te zitten!
Wil je aan je conditie werken om
sportwedstrijden
te
winnen?
Liedjes zingen en pintjes drinken
op de eerste cantus van het jaar?

Wat nuttige informatie krijgen
over je masterproef? Of gewoon
elke avond gaan feesten in Delta?
Het kan allemaal deze week! En
dit is slechts het begin van wat
we allemaal voor jullie in petto
hebben, dus lees maar snel verder!
Tot slot wensen we iedereen een
geweldige start toe en hopen we
dat iedereen een fantastich jaar
tegemoet gaat. See you soon!
Dario en Iris

Sport kick-off

Openingsgoliarde

Nadat je maandag hebt kennisgemaakt
met Delta en zijn vele pintjes, is het tijd
om dinsdag ook de sportieve kant van
VTK te ontdekken. Daarom zullen de nieuwe sporties op de parking voor de Plateau te vinden zijn. Hier kan je je vrienden
uitdagen om te weten te komen wie de
sterkste of je inschrijven voor een van de
sportteams. Natuurlijk ben je ook welkom
om gewoon gezellig iets te komen drinken.
Tot dan!

We openen het jaar met een knaller van een
goliarde!
Omdat we VTK zijn delen we niet één, niet
drie, maar twee gratis vaten uit op deze
goliarde! Ze zullen gegeven worden rond 22h
en 00h.
Elke eerstejaar krijgt ook nog één gratis
Cornet, op vertoon van een VTK-lidkaart.
Vergeet zoals gewoonlijk je VTK-lidkaart niet.
Je kan hiervoor één Deltabonnetje krijgen
als ongedoopte en twee deltabonnen als
gedoopte. Je kan ze komen afhalen bij Feest!
Laten we het jaar episch inzetten!

Delta
Wist je al dat VTK zijn eigen Café heeft?
In Delta zorgen we ervoor dat geen
enkele ingenieursstudent met dorst naar
huis gaat. Ook je portefeuille hoeft er niet
onder te lijden, met slechts 1.5 euro per
pintje is het het goedkoopste café van de
Overpoort. Ook niet-ingenieurs zijn er welkom dus neem gerust je vrienden mee! See
you at Δ!

Cursus
Het nieuwe academiejaar gaat van start,
wat betekent: tijd voor nieuw cursusmateriaal! Het is natuurlijk nog vroeg om nu al in
de boeken te duiken maar we raden je wel
aan deze te bestellen en al af te halen! Kom
deze week langs bij Pi. Wij zijn heel de week
doorlopend open!

Doop
De doop, de mooiste periode van het jaar. Nu ja, zeker voor de reeds gedoopten. Maar nog meer
voor de personen die zich willen laten dopen, want dit is de kans om van je jaar een topjaar
te maken! Iedereen kijkt hierop terug als één van de beste periodes van hun studententijd.
De band die je opbouwt met je medeschachten en meesters is onbeschrijfelijk. De doop valt dit jaar
vroeger dan anders, waardoor de voordoop al op 4 oktober valt. Bij ons kan je je pas laten dopen
vanaf het 2e jaar. De eerstejaars hoeven niet te treuren want speciaal voor jullie is er de
initiatiedoop. Hier kunnen zij al op een leuke manier kennis maken met wat een doop juist is.

Lopen rond de watersportbaan
Omdat
wij
als
studenten
het
motto
‘een
gezonde
geest
in
een gezond lichaam’ hoog in het vaandel dragen, gaan we elke
maandag lopen rond de watersportbaan. We vertrekken om 19u aan de Plateau,
waarna we op een rustig tempo tot aan het GUSB lopen. Aansluiten daar kan rond
19u15. Aan de aankomst voorzien we water en aquarius voor onze deelnemers!.

Openingscantus
Goeienavond beste Willy’s en Marjetten,
en welkom bij alweer een nieuwe cantus boordevol toffe liedjes.
Er staat hier in Wachtebeke, bij die delle van café Delta een
groot aantal vaten op jullie te wachten want een Estaminetje, dat lust nen alien al ne keer geiren. Luc De Vos heeft
ons de opdracht gegeven om het vatenrecord te breken.
Help ons hierbij zodat Geena Lisa van VTK een 8 sterrenkring kan maken! Als je bovendien verkleed komt maak je
kans om ons prijs dink kamp te winnen ter waarde van 583
franken.
Of je nu voor de muziekschool of de tennisclub bent, uit
Wachtebeke of Zaffelare komt, een mannetje of een vrouwtje (miaauwkes) bent, iedereen is welkom!
Heb je nog nooit gecantust, kom dan tegen 19u45 naar Delta
voor een woordje uitleg (vraag maar naar VJ Nico)

UNIVERSITY

Ledenvoordelen
TopCopy:
Pizza Hut:
Golden Scissors:
Fluotopics:
Bavet Gent:

€0.025/pagina zwart wit
€ 5.95/pizza
10% korting/knip beurt
€3 korting/uur bijles
Free meatballs per eat-in

Maandag 24/09
19:00
20:00
21:00

Lopen rond de watersportbaan		
Plateau / GUSB
BEST Algemene Vergadering 1		
VTK Groen
Openingsgoliarde 				Delta

Dinsdag 25/09
10:00
11:45
20:00

Sport Kick-Off				Plateau
Cursusverkoop Zwijnaarde			
iGent toren
Openingscantus				Delta

Woensdag 26/09
22:00

Triple floor, triple fun			

Delta

Donderdag 27/09
19:00
22:00

Infoavond Masterproef schrijven		
Plateau, aud D
I Love Delta				Delta

Maandag 01/10
19:00

BEST Summer Course in 2 Hours		

BEST-IAESTE Office

Inschrijven voor
25/09

Pokeravond 				20:00

VTKalender
Deze week hebben we een gewone
sudoku voor jullie klaar. Steek de
opgeloste Manna binnen in Blauw
voor woensdagmiddag en win een
supercoole prijs!
naam....................................................
e-mail...................................................

Puzzel van de week

