
 ma 06/03 
 19:00 Lopen rond de watersportbaan  Plateau / GUSB
 20:00 IFK Badminton geklasseerden  GUSB
 21:00 Crazy Dating Goliarde   Delta

 di 07/03 

 19:00 Development Course I   AUD D 
 
 woe 08/03 

 17:00 Architecture Fair   Plateau
 17:45 EBEC Ghent    UFO 
 19:30 Speedteamtraining IV   Blaarmeersen 
 19:40 IFK Minivoetbal Dames   GUSB 
 20:00 IFK Basketbal    GUSB

 do 09/03 

 18:30 Kommaneuken ‘t Civielke 4  VTK Groen
 20:30 Minivoetbal Toernooi   GUSB

 vr 10/03 

 22:00 Galabal der Ingenieurs   Het Godshuis

MANNA 16
6 -  10 Maa: Galaweek 

Hey VTK-ers,
Deze week is het eindelijk zover! 
Hét GALABAL DER INGENIEURS 
staat voor de deur! Hopelijk hebben 
jullie allemaal je beste kostuum en 
kleedje bij, want vrijdag mag je enkel 
binnen als je opgekleed bent ;). 

Geniet in de gezellige lounge van 
wat pianomuziek, drink wat bubbels 
in de champagnebar, dans mee 
met de swing initiatie en feest er 
gewoon op los! 
See you there!
Dries & Kirsten  

VTKalender 



 SHOT VAN DE WEEK 
Deze week kan je genieten van een shot 
Blueberry voor slechts 1 euro in Delta!

 MINIVOETBAL TOERNOOI 
Donderdag 9 maart nemen 8 ploegen het 
tegen elkaar op voor de titel van beste 
minivoetbalploeg van VTK. Toon je voet-
balkunsten en geniet ook van een pintje 
tijdens de matchen door. Zoek een team 
van minimum 5 personen en schrijf je nog 
snel in op de site.

 CRAZY DATING GOLIARDE 
Nog steeds geen date voor het galabal? 
Geen zorgen, je hebt vanavond de kans 
om je match te leren kennen op de Crazy 
Dating Goliarde! Je krijgt vanavond niet 
enkel een bonnetje van feest maar ook 
een fluorescerend bandje dat aanduid wat 
je relatie-status is. Flirt er maar op los!

 SPEEDTEAMTRAINING IV 
Deel 4 van de voorbereiding op de 12 urenloop. 
Speedteamcoaches Jim en Kasper nemen 
jullie weer mee naar de looppiste aan de 
Blaarmeersen om te trainen op explosiviteit 
en snelheid!



 GALABAL DER INGENIEURS 
Eindelijk is het zo ver, deze vrijdag gaat  
elke burgie en archie in zijn chicste pak 
of kleedje naar het Godshuis! Koop 
je tickets in de hal van onze Plateau.  
Enkel woensdag zullen hier geen tickets 
te koop zijn, dan zitten we in Zwijnaarde! 
Allen daarheen! Dancing is what to do!

 DEVELOPMENT COURSE I 
Tijdens de workshop ‘Peoples Styles  
@Work’ kan je op een praktische manier 
leren hoe je best met collega’s met 
bijvoorbeeld een andere academische 
achtergrnond kan omgaan. Mis deze 
workshop niet en start voorbereid aan 
je eerste job! See you dinsdag om 19 uur 
in aud D!

 EBEC GHENT 
Zin om je ingenieursskills eens in de praktijk 
toe te passen? Kom dan zeker naar EBEC, 
de ingenieurscompetitie van BEST! In deze 
wedstrijd los je een praktisch probleem op 
uit de bedrijfswereld in teams van 4 personen. 
Achteraf presenteer je het aan de jury en de 
hele wedstrijd door kan je genieten van gratis 
croques. Voor de beste teams is een prijs 
voorzien en het winnende team gaat door 
naar de volgende ronde. Die maakt dus kans 
op een plaatsje in de finale in Brno, Tschjechië! 
Afsluiten doen we met een gratis cavareceptie. 
Deelname is volledig gratis. Iedereen welkom 
op 8 maart om 17u45 in het UFO!



Proficiat aan Gilles Goubau Jij bent de 
winnaar deze week! Kom je prijs ophalen 
in VTK Blauw!

Deze week mogen jullie terug 
kleuren met deze nonogram. Dien je  
manna voor woensdagmiddag in bij 
VTK Blauw en maak kans op een  
nieuwe prijs. Veel succes!

 PUZZEL VAN DE WEEK 

antwoord..............................................................

naam.........................................................................    

e-mail........................................................................

 FOTO VAN DE WEEK 

 JOBFAIR 


