MANNA 1
25-29 Sept: Openingsweek
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?

r

V TKalende

Ook op Zwijnaarde genieten van de
start van een tof jaar? 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!
Edward en Isolde

ma 26/09
08:00
19:00
21:00

Onthaalontbijt				Plateau
Lopen rond de watersportbaan		
Plateau / GUSB
Openingsgoliarde 			Delta

di 27/09
08:30
20:00

Sport Kick-Off				Plateau
Openingscantus			Delta

wo 28/09
22:00

Triple floor, triple fun			

Delta

Zwijnaarde Kick-Off			
Kommaneuken 1			
Infoavond 1e jaars			

Zwijnaarde 904
VTK Groen
Auditorium A

do 29/09
11:00
18:00
19:00

SPORT KICK-OFF
Kom deze dinsdag van het jaar kennismaken
met jullie nieuwe sporties op de VTK Sport
Kick-Off! Jullie zullen niet over ons heen
kunnen kijken, want we voorzien een mega
springkasteel op de parking voor de Plateau.
Kom dus zeker even langs tussen de lessen
als je wil weten wat we komend sportjaar allemaal voor jullie in petto hebben en waag
je kans op het springkasteel om een zotte
prijs te winnen! Je kan je bij ons ook inschrijven voor één van de vele VTK sportteams
of gewoon gezellig iets komen drinken.

WORD DELTA MEDEWERKER
Heb jij altijd al gedroomd om eens achter de bar te staan in de overpoort? Werk
je graag in team en wil je deel uitmaken
van de deltafamilie? Word dan nu medewerker van Delta. We beloven je zalige
nachten, massa’s bonnetjes en unieke
ervaringen. Spreek ons achter de bar of
stuur een mailtje naar delta@vtk.ugent.
be

OPENINGSGOLIARDE

We beginnen het jaar met een knalfeestje! Op deze eerste goliarde zetten we niet
1, maar 2 gratis vaten! Een top avond
dus! Ook krijgen alle eerste jaars een gratis Cornet! See you all at Δ!

DOORLOPENDE DELTA PROMO’S
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG

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

LEDENKORTING
TopCopy:
€0.025/pagina zwart
		wit
Pizza Hut:
€ 5.95/pizza
Golden Scissors: 10% korting/knip
		beurt
Buzzy Snacks: gratis koude saus bij
		
een frietje en een
		vleesje
Fluotopics:
€3 korting/uur bijles

OPENINGSCANTUS
Niets beter om het jaar te beginnen dan een goeie traditionele Cantus. Zoals gewoonlijk
komen we weer om 20uur samen in de kelder van ons geliefd café, om de longen uit ons lijf te
zingen, en de lever uit ons lijf te drinken. De inschrijvingen staan nog steeds open op de site
maar zitten helaas al vol. Maar niet getreurd, er komen nog genoeg andere leuke cantussen
aan.

INFOAVOND
Ben je een eerste jaar en zit je vol met vragen? Kom dan
deze donderdag om 19u naar de infoavond in Auditorium
A, hier kom je alles te weten over WiBa, initiatiedopen, etc.

WAKEBOARDEN
Volgende week donderdag gaan we met 20 beachboys
en surfchicks een avondje wakeboarden op het meer van
Lakeside Paradise te Knokke-Heist. We hebben van 17u tot 19u
exclusief toegang tot de kabelbaan onder begeleiding van een
gediplomeerde monitor. Huur van het materiaal en vervoer met de
trein is in de prijs inbegrepen! Dit alles voor slechts 20 euro voor
leden en 28 euro voor niet-leden. (Gewoon snel lid worden dus!)
Schrijf je dus snel in op de site want dit is een populaire activiteit!

UNIVERSITY

CITYTRIP LONDON
Van 3 t.e.m. 5 november trekt VTK er op uit naar het bruisende Londen! De stad waar je uren kan ronddwalen,
gezellige marktjes opzoeken, van een echte publunch
genieten of pinten tappen in een oer Britse pub. Nee,
deze gegarandeerd fantastische citytrip wil je gewoon
niet missen! Aarzel niet en schrijf je snel in!

ZWIJNAARDE KICK-OFF

Nu donderdag kan je aan 904 in Zwijnaarde je VTK-lidkaart laten verlengen en je krijgt er een gratis braadworst bovenop!
Ondertusen kan je je amuseren met volksspelen, kubben, frisbeeën,...

SHOT VAN DE WEEK: BOSWANDELING
NOG EVEN DIT!
- Triple Floor, Triple Fun: Delta feestje op de 3 verdiepen!
- Start kaartenverkoop Galabal en Openingsfuif (meer info op vtk.ugent.be)

DOOP
Iedereen heeft wel verhalen gehoord over de legendarische en verschrikkelijke studentendoop.
Kak eten, lam drinken en vernederd worden. Gelukkig zijn dit allemaal fabeltjes. Er worden grenzen verlegd, vriendschappen gesmeed en fantastische avonden beleefd. De doopperiode duurt
ongeveer een week. Een week waarin je ongelooflijk veel gaat bijleren en heel veel nieuwe vrienden gaat maken. 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. Als je ten volle wilt genieten van je
studentijd, moet je je zeker inschrijven. Je staat aan het begin van een onvergetelijke week, en
daaruitvolgend onvergetelijke jaren. Eenmaal ingeschreven volgt er een mail met meer uitleg.
De doop is volledig gratis.
VTK! Ut vivat, crescat et floreat! Het doopcomité

FOTO VAN DE

WEEK

Bach Launch
PUZZEL VAN DE WEEK
Deze week hebben we een killer
sudoku voor jullie klaar. Steek de
opgeloste Manna binnen in Blauw
voor woensdagmiddag en win een
supercoole prijs!
naam....................................................
e-mail...................................................
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