MANNA 10
Week 10: 27 November - 1 December
Dag liefste VTK’ers
Het einde van het semester is reeds
in zicht!! Deadlines komen dichterbij,
de drang om je cursussen toch eens
uit zijn verpakking te halen groeit
en je beslist om vanaf nu toch wel
echt naar elke les te gaan. In deze
blinde paniek zou je haast vergeten
dat het uitermate belangrijk is om
ook af en toe goed te ontspannen.
Gelukkig voorziet de VTK ook deze
week tal van activiteiten waar je even
kan ontstressen. Op maandag kan je je

gedachten verzetten tijdens het
lopen rond de watersportbaan en
pintjes verzetten tijdens de watis-de-kans goliarde. Of maak je
hoofd helemaal leeg tijdens de
laatste zwemtraining op woensdag! Vraag je je af waar al dat studeren goed voor is? Ook daar heeft
de VTK de oplossing voor! Kom
naar de internshipfair, de IAESTE infoavond, de EBEC Challenge of de
BASF Meet & Greet en dan weet je
het meteen. Wij wensen je wederom een pracht van een week toe.
veel liefs, Edward en Isolde
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DOORLOPENDE DELTA PROMO’S
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG

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

IAESTE INFOAVOND
Een technische stage doen in één van de
meer dan 80 landen wereldwijd waar IAESTE
vertegenwoordigd is, iets voor jou? Bovendien kan je de stage laten meetellen voor
3 of 6 studiepunten. Alle praktische info,
getuigenissen en een gezellige receptie
achteraf, dat is het recept voor de IAESTE
infoavond komende woensdag. The place to
be: auditorium A vanaf 19h30.

BURGIES ON STAGE
Voor het vierde jaar op rij krijgen
burgies en archies de kans om samen
met hun band te tonen wat ze waard
zijn op Burgies on Stage! Vanaf 20u30
zullen vier fantastische bands het beste
van zichzelf geven in Delta, om zo een
plaatsje op Parkpop te verdienen! Kom
dus zeker het muzikaal talent van jullie
medestudenten aanschouwen!

INTERSHIPFAIR
Wil je je eerste stappen zetten in de bedrijfswereld terwijl je nog student bent? Wil
je de theoretische kennis van je studies toepassen in het echte leven? Wil je jouw
volgende academische jaar 3 of 6 studiepunten lichter maken? Dan is the VTK Internshipfair het perfecte event voor jou!

SINTERKLAASRODDELS
Het duurt niet lang meer of onze goedheilig man Sinterklaas komt weer met zijn
stoomboot uit Spanje gevaren. Hoewel hij al veel stoute kindertjes onder jullie heeft
gespot, is hij nog op zoek naar sappige burgie- en archieroddels. Heb jij nog wilde overpoortverhalen of genante anekdotes van je medestudenten die zeker niet
mogen ontbreken in het Grote Stoute-Kindertjes-Boek? Stuur dit dan zeker door naar
zwartepiet@vtk.ugent.be!

EBEC Challenge preliminaries 2
De eerste voorronde van EBEC Challenge gemist? Niet getreurd! Op donderdag 30
novembergaat de 2e Team Design van EBEC Challenge Preliminaries door. Probeer samen
met 3 vrienden een oplossing te zoeken voor onze challenge. Er vallen mooie prijzen te
winnen en de beste teams winnen ook een plaatsje in de volgende ronde. Voor de deelnemers zijn er GRATIS

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

SHOT VAN DE WEEK: BLUE THRILL
WAT IS DE
KANS-GOLIARDE
Kom naar de ‘Wat-is-de-kansgoliarde’ en wordt uitgedaagd
door Feest. De durvers kunnen
extra bonnetjes verdienen.
Wat is de kans dat je maandag
langskomt?

OPROEP MEDEWERKERS VTK-SHOW!

Zit er in jou een danser, kunstenaar of acteur verborgen? Ideaal! Voor de VTK show
(eind maart), zijn we op zoek naar gedreven mensen die een handje willen toesteken
bij decor en dansers die voor een muzikale twist willen zorgen. Degene die graag een
rolletje op zich willen nemen zijn ook altijd welkom. Dus heb jij ambitie om mee te
draaien in de showbizz wereld van de VTK show? Geef dan zeker zo snel mogelijk een
seintje aan regie@vtk.ugent.be

K

WEE
FOTO VAN DE

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

