MANNA 13
13 -17 Feb: Start over week
Hey VTK-ers!
Welkom terug! Na die lange examenperiode en een fantastische lesvrije
week, beginnen we opnieuw en doen
we een start-over met een gloed
nieuw semester! Onder het motto
eat-sleep-rave-repeat waar velen van
jullie afgelopen vakantie bij leefden,
is het deze week: drink-over, sleepover, hang-over en start-over! De
après-ski goliarde en heropeningscantus zijn maar het begin. Bovendien is er elke avond in Delta wel een
special promo die je kan bekoren!

Sommigen onder jullie zijn het jaar
misschien gestart met goeie voornemens, die na de examens ook een
do-over krijgen. Zo lopen we weer
lustig mee met sport en pikken we
nog een IFK’tje mee. Naast booze en
body’s waar we aan werken, blijft er
nog één ding over... All you need is
love! Dinsdag op Valentijn staat de
liefde in de spotlight en geven we de
liefde nog een kans.
Kortom weer een fantastische week
om het semester mee te starten!
Lots of love...
Dries & Kirsten
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SPEEDTEAMTRAINING
De 12 urenloop nadert weer met rasse
schreden, dus is het weer tijd om
gezamelijk aan onze conditie te
beginnen werken. Speedteamcoaches
Kasper en Jim nemen ons elke
woensdag mee naar de piste in de
Blaarmeersen. Afspraak om 19u20 aan
de Plateau (met de fiets) of om 19u30
aan de piste.

OPENINGSWEEK @DELTA
Een nieuw semester, nieuwe promo’s, nieuwe
avonden om nooit te vergeten of juist wel.
Delta is weer klaar om er een lap op te geven.
Waan je maandag nog op de après-ski!
Wees dinsdag romantisch en geef een shotje
aan je geliefde. Verkleed je woensdag en
krijg een shotje gratis, want het is carnaval!
En ladies, donderdag wijn aan €1,50! Die
eerste lessen zijn toch echt niet zo belangrijk!
See you at Delta!

APRES-SKI GOLIARDE
Al heimwee naar je skireis? Kom terug in
de sfeer op de Après-ski Goliarde! Aprèsski klassiekers, jägermeister en flügel aan
€1 en glühwein aan €1,5 voor de liefhebbers.
Die-hards die nog steeds hun skikleren niet
hebben uitgedaan krijgen een gratis flügel.
Bring Your Own Snow! Bier zal je niet nodig
hebben, we geven toch een gratis vat!

THE ALLIANCE
Donderdag 23 februari zet de Gentse
student het ICC op zijn kop! Op het
menu staan stomende DJ-sets,
De Romeo’s, Cookies & Cream en
- niet te vergeten - pinten aan €1!
Kaarten kunnen vanaf nu ondermeer bij
VTK aangekocht worden in VTK Blauw
of in Delta.

IAESTE
Ready to discover the world with an internship?
Voor alle reislustigen, de studenten op zoek
naar avontuur en zij die net dat tikkeltje meer
verlangen van een stage: de tijd is aangebroken
om te appliceren voor een IAESTE-internship!
Dit jaar is er keuze uit meer dan 100 verschillende
buitenlandse stages, van chemical engineering
in Argentinië tot een architectuurstage in
Zwitserland. Er is voor elk wat wils. De deadline
om te appliceren ligt op 24 februari, dus aarzel
niet en bekijk snel het volledige aanbod op
vtk.ugent.be/iaesteportal!
Wil je weten hoe je een CV en motivatiebrief schrijft? Kom dan zeker naar aud D op
13 februari om 20u, waar IAESTE graag een
woordje uitleg geeft.

HEROPENINGSCANTUS
Lang genoeg met die neus in de boeken gezeten!
Je bed beu gezien na de lesvrije week of net
bekomen van de geniale skireis met VTK?
Tijd om er nog eens stevig in te vliegen aka
te cantussen! Het bier zal talrijk aanwezig zijn en
jullie hopelijk ook! Carnaval is niet meer veraf dus
trek je gekste verkleedkledij aan en krijg korting
op de cantus! De cantus is enkel voor VTK-leden.
See you @ Delta :D

IFK VOLLEYBAL
Vanavond spelen de heren van
het VTK-volleybalteam de tweede
ronde van het IFK. Ze kunnen
alle vocale steun gebruiken dus
supporters zijn zeker welkom vanaf
19u30 in het GUSB. See you there!

KOMMANEUKEN
Rozen zijn rood, viooltjes zijn blauw.
Het is dinsdag Valentijn en we hopen
dat het heel leuk wordt voor jou!
Weet je niet wat te doen twee
dagen hierna? Pers heeft voor jullie dé
oplossing, aha!
Kom gezellig met ons Valentijnskommaneuken,
het 3e ‘t Civielke door het verwijderen van
schrijffouten opleuken.
Met een lekkere maaltijd, muziekje en drankje
erbij, klinkt als een topavond voor mij!
En dat allemaal vanaf 18u30 in VTK Groen,
kusjes, knuffeltjes en dikke zoen.

LOPEN ROND DE WATER SPORTBAAN
COMEDY NIGHT
Naar jaarlijkse gewoonte gaat op dinsdag
21 februari de Comedy Night door in de
Centrale. Dit jaar trakteren niemand
minder dan Thomas Smith, Bas Birker
en Jens Dendoncker ons op hun beste
moppen. Leden betalen 5 euro en nietleden 8 euro. Inschrijven voor deze
activiteit kan op de VTK site vanaf
13 februari om 19u00.

De statistieken bewijzen dat de conditie
van de gemiddelde student op zijn laagst
is bij het begin van het tweede semester.
Onderzoek heeft ook uitgewezen dat de
eerste week van het tweede semester
de ideale week is om te beginnen
werken aan die strakke summer body.
Kom dus zeker vanvond meelopen rond de
watersportbaan. Naar goede gewoonte
vertrekken we om 19u aan de Plateau en
om 19u15 aan het GUSB.

PARKPOP
GALABAL
U weet het al, iedereen weet het al, het
galabal komt eraan! Koop snel je tickets!
Van heinde en ver reist men af naar VTK Pi,
VTK Blauw en Delta om tickets te kopen
voor het galabal. Heeft u obésitas en is
de batterij van uw mobiliteitsscooter op?
Maak u geen zorgen, tickets zijn ook online
beschikbaar! Speciaal voor onze luie
zakken zijn er dit jaar ook hotelkamers
beschikbaar ter plaatse op het galabal.
Haast je en boek een suite in vier sterren
hotel, 19e eeuws klooster en locatie van
ons galabal: Het Godshuis! Meer info op
galabalderingenieurs.be.

PUZZEL VAN DE WEEK
Een nieuw semester met nieuwe puzzels
en nieuwe zot coole prijzen!
We starten de week met wat liefde en
hebben een puzzel in het thema van
Valentijn! ‘Find the factor’. De bedoeling
is om de cijfers 1 tot en met 12 rond de
kader te zoeken waarvan het product
de cijfers in de kader voorstellen. Vind de
omstaande cijfers en vul de rest van de
tabel correct in.
Dien je manna in voor woensdagmiddag
in bij VTK Blauw en maak kans op een
nieuwe prijs. Veel succes!
naam.........................................................................
e-mail........................................................................

De zoektocht naar de drie beste burgie- &
archiebands die op Parkpop 2017 mogen
spelen is officieel begonnen! Maak jij deel
uit van een band met tenminste één
burgie of archie en wil je je medestudenten
laten zien wat je in huis hebt? Aarzel dan
niet en stuur voor 7 maart een demo naar
cultuur@vtk.ugent.be en blaas ons omver
met je muzikaal talent!

JOBFAIR
Wil je weten waar je later terecht kan
als ingenieur? Kom dan zeker naar de
VTK Jobfair op 28 februari en ontmoet
meer dan 100 bedrijven, krijg advies
over je cv of neem een professionele
foto voor je LinkedIn. Schrijf je in op
de site en maak kans op één van de
prijzen die we verloten!

