MANNA 14
Week 14: 19-23 Februari
Dag liefste VTK’ers
Geloof het of niet, maar wij hebben
ALWEER een topweek voor jullie
in petto! Maandag trekken we met
zijn allen onze stoute schaatsen
aan en gaan we op risicovolle wijze
pintjes drinken in de Kristalijn tijdens
initiatiedoop 4! Dinsdag, op de kleutercantus, zullen de net gedoopten aan de
eerstejaars tonen hoe ze (verantwoordelijk) moeten cantussen! Zij die al eens
graag lachen beleven deze woensdag voor een spotprijsje de tijd van
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hun leven tijdens de Comedy Night!
Iets serieuzer gaat het er echter
aan toe tijdens het IFK zwemmen.
Hier zullen we wederom bewijzen
dat de beste zwemmers in de VTK
zitten! Donderdag is er dan nog een
initiatie schermen en we sluiten
de week af met de vriendjes- en
familiecantus op vrijdag! Je
vervelen zal er deze week dus
zeker niet inzitten!
Veel liefs,
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Cornet 1+1
Vodka + Red Bull €4
Gin Tonic €3.5
Wijn €1.5

Jobfair (27/02)

CRAZY DATING GOLIARDE
Ben je op zoek naar de ware liefde? Of ben je
eerder geinteresseerd in de nacht van je
leven? Op de crazy dating goliarde krijg je
een bandje met je relatiestatus. Zo hoef je
geen tijd te verspillen aan iemand die op
zoek is naar iets anders dan jij.
Kom zeker af, want misschien wordt een
match wel beloond!

Hét evenement van het jaar staat weer voor
de deur: de VTK Jobfair! Van 14u tot 19u
kan je op dinsdag 27 februari meer dan
120 bedrijven leren kennen! Ben je nog
niet meteen op zoek naar een job? Dan kan
je er ook een interessante stage zoeken,
wat je eindelijk wat praktisch inzicht in de
ingenieurssector en het bedrijfsleven geeft!
Nog steeds niet overtuigd? Bekijk dan
onze filmpjes met tips & tricks van young
graduates op de VTK Career & Development
Facebookpagina! Schrijf je snel in op onze
website vtk.ugent.be/career/ (kan ook zon- Lustrumnight
der cv). Voor de ingeschrevenen voorzien
Tickets verkrijgbaar bij VTK Pi aan de cursuswe business cards en een lekkere pasta!
verkoop. Maar 400 kaarten dus wees er snel bij!

IFK Volleybal Dames
Onze dames volleybal zijn door de eerste ronde geraakt en spelen vandaag hun volgende wedstrijden in het GUSB. Kom zeker eens langs om ze aan te moedigen!

Comedy Night
We willen het semester al lachend beginnen! Voor de luttele prijs van 6 euro (lid)
of 9 euro (niet-lid) kan je genieten van een schitterend optreden van Bert Gabriëls,
Lukas Lelie en Ralf Jennes . De Comedy Night gaat door op woensdag in De Centrale.
Inschrijven kan op de VTK-site.

Vrienden en familiecantus
Al dat plezier en jolijt op die cantussen, het zou niet mooi zijn om dat enkel voor onszelf te houden. Op deze cantus vraag je je ma, pa, zatte nonkel, neef, nicht, broer, zus,
al vraag je de woestijnrat van je kuisvrouw mee, het maakt niet uit! Hoe meer zielen
hoe meer vreugd.
Hoe leg je dit uit aan je familie: Een sfeervolle activiteit vol zang en versnaperingen, af
en toe eens een geintje en nuttiging van het gerstennat.

Initiatiedoop 4: VTK On Ice
Het tweede semester is begonnen, en het is reeds tijd voor de 4e Initiatiedoop. We
huren de volledige Kristallijn af, trekken onze schaatsen aan en gaan Funhockeyen.
Daarnaast plaatsen we ook een bar op het ijs, waar jullie pintjes en jenevertjes kunnen drinken! Met de beats van onze eigen DJ Chodric maken we er een vet feestje op het ijs van! Uiteraard zal Studiophie Photography er zijn om alles vast te leggen!
We zakken daarna allemaal af naar Delta voor een vette afterparty op de Crazy Dating Goliarde!

Kleutercantus

LEDENKORTING

Ben je een eerstejaar en benieuwd hoe een
cantus er aan toe gaat? Of ben je gedurende
je eerste semester al een fervent cantusser geworden? Kom deze dinsdag dan zeker af naar
de kleutercantus! Tot dan!

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

REACT MEET-UP
Ben jij die stiekeme computernerd? Kom dan
donderdag 22 februari van 19u tot 22u met
Web&ICT naar de gratis meetup (met pizza!!) over
web-applications in auditorium F. Inschrijven kan
via de VTK-site maar is niet verplicht.

Shot van de week: zwarte Wodka
Speedteamtraining
Deze week is het tijd voor onze tweede
speedteamtraining. Kom samen met
ons trainen voor de 12urenloop. Afspraak om 19u15 aan de Plateau met
de fiets! Zoals altijd voorzien we water
en aquarius voor al onze lopers.

ONTHAAL ZWIJNAARDE
Hou je ook zo van pizza? Wij ook! En
die liefde delen we graag met jullie
tijdens de eindeloze dagen in Zwijnaarde. Op woensdag 21 februari zal
Interne pizzastukken uitdelen in de hal
van gebouw 904 in Zwijnaarde.

Voorverkoop Lentefuif

FRiS
Het tweede semester is begonnen! Dat
betekent een nieuwe FRiS-vergadring.
Deze maandag komen de toelatingsvoorwaarden voor Erasmus op tafel,
net als de studielast in het eerste
bachelorjaar.
Iedereen welkom! 19/2 om 19h30 in de
Simon Stevin-zaal

Scherminitiatie
Mis deze unieke kans op een scherminitiatie
niet en haal samen met sport jullie skills boven!
Inschrijven op de site.

IFK Zwemmen
Met het IFT en de zwemmarathon hebben we al
kunnen laten zien dat het zwembad dit jaar van
ons is. Hoog tijd om de laatste keer onze stempel
te drukken met het IFK zwemmen. Iedereen is
welkom! Als je nog wil meezwemmen moet je
je wel inschrijven voor maandagmiddag via het
formulier op de site!

Op 21 maart gaat er de epische lentefuif door en op 26 februari start de kaartverkoop! De
Lentefuif is snel uitverkocht want we verkopen 5 pinten voor 3 euro! Haast je dus op tijd om
een ticket te bemachtigen.

WHOOHOO GEEFT EEN VAT (19/02 in DELTA)
Whoohoo! De examenresultaten zijn binnen. Tijd om te ontspannen, maar ook tijd
om even na te denken over je carrière? Koppel het aangename aan het nuttige en
ontmoet Whoohoo 19 februari ’s avonds in studentencafé Delta VTK in Gent. Wie weet
scoor jij binnen no time een Whoohoo job! Tot dan!
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Deze week hebben we een binaire
puzzel voor jullie! Dien je antwoord
voor woensdag 12u in VTK Blauw!
De winnaar van vorige week is
Marija Pizurica en Tom Braeckevelt Proficitat! Jullie winnen elk een
cinematicket om (eventueel) samen
naar de film te gaan! Je mag je prijs
komen halen in VTK Blauw!
naam............................................................
e-mail...........................................................

BinairePuzzel.net

