
MANNA 2
week 2: 02 - 06 oktober

Dag allerliefste VTK-ers!

De openingsweek was er alvast 
ééntje om u tegen te zeggen! Na 
drie lange zomermaanden konden 
we eindelijk weer een rondje rond 
de watersportbaan lopen, volledig 
van het padje gaan in Delta, kateren 
in de lessen (of niet) en ga zo maar 
door! Tijd om even te bekomen is er 
echter niet, want ook in week 2 or-
ganiseert de VTK tal van 

topactiviteiten! Van feestbeest tot 
sportfanaat, er is voor elk wat wils. 
Alvast veel plezier gewenst in deze 
nieuwe week!

XOXO
Edward en Isolde

 ma 02/10 
 18:30 Orientation Day   Zebrastraat 32  
  19:00 StuVer infomoment   Plateau   
 19:00  Lopen rond de watersportbaan  Plateau   
 20:00 Best summer tales   Delta   
 21:00 Game of Thrones Goliarde  Delta   
 di 03/10 

 18:45 Voordoop    Geheim
 wo 04/10 
 20:00 Pokertoernooi    Ledebergplein 21

 do 05/10
 15:10 Wakeboarden    Inkomhal Gent st-pt
 20:00 International buddy-evening  Plateau
 20:00 Infoavond medewerkers  Delta

VTKalender



 LEDENKORTING 
TopCopy: €0.025/pagina zwart-wit
    €0.10/pagina kleur
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

POKERTOERNOOI

De lustrum editie van het pokertoernooi 
staat voor de deur! Haal je stalen zenuwen 
en pokerface dus maar van onder het stof 
en kom bewijzen dat jij de beste pokerspe-
ler van de VTK bent! Doe je het niet voor 
de eer? Dan misschien wel voor één van de 
mooie prijzen die er te winnen vallen! 
Gaat het bluffen je toch niet zo goed 
af? Niet getreurd, als je uit het toernooi 
ligt kan je nog steeds genieten van de 
tal van andere casino spelen zoals rou-
lette, black jack of de slot machines! 

 INTERNATIONAL BUDDY EVENING 
Are you a student in Ghent and do you want to get to know some foreign students? 
Or did you just arrive in Ghent with Erasmus or another exchange course and do you want to 
get to know Ghent and the studentlife that goes with it? 

This is the perfect moment! 

STUVERS GEZOCHT!
CKO? OC? FR? Vliegen deze termen je 
soms rond de oren? Ben jij vol enthousi-
asme om Student Vertegenwoordiger te 
zijn aan onze faculteit, maar weet je niet 
hoe te beginnen, wat het inhoud en wat 
je kan betekenen? Kom gerust eens luis-
teren op ons infomoment op 3 oktober 
om 19h in auditorium B! 

 Game of Thrones GOLIARDE 
Strijd maandag mee voor de glorie van je 
huis op de Game of Thrones Goliarde. De 
verschillende huizen nemen het tegen 
elkaar op in een strijd om de ‘Iron Throne’. 
Aangepaste shotjes per house zullen aan 
democratische prijzen te verkrijgen zijn. 
Net zoals op elke maandag kan je weer 
één bonnetje, twee voor gedoopten met 
lint, krijgen bij het vertoon van je lidkaart 

DOORLOPENDE DELTA PROMO’S 
MAANDAG  Cornet 1+1
DINSDAG  Vodka + Red Bull €4
WOENSDAG  Gin Tonic €3.5
DONDERDAG  Wijn €1.5



 WAKEBOARDEN 
Dit is één van de meest spectaculaire activiteiten van het jaar. We huren 
de kabelbaan van het Lakeside Paradise park in Knokke af en gaan twee 
uurtjes wakeboarden. Begeleiding, gebruik van materiaal en vervoer 
met de trein zijn in de prijs inbegrepen!

BEST SUMMER TALES
 Ging je deze zomer met BEST op Summer Course en ben je 
nog steeds volledig overweldigd door je ervaringen? Kom 
op maandag 2 oktober naar de Lounge van café Delta, en 
deel je avonturen met andere coursegangers! BEST Ghent 
voorziet jullie van enthousiaste vertellers, snacks en drinks.
Ook als je nog niet op course ging, ben je zeker welkom om te 
ontdekken wat er tijdens zo’n week allemaal te beleven valt. 

SPORT TRY-OUTS 
Wil je deel uitmaken van een VTK sportteam en ons mee naar de overwin-
ning helpen op één van de verschillende interfacultaire kampioenschap-
pen (IFK’s)? Kom dan deze maandag naar de try-outs van basketbal of veld-
voetbal en plaats je voor de eerste of tweede ploeg! Volgende maandag zijn 
minivoetbal en volleybal aan de beurt!

ORIENTATION DAY

Kom maandag naar het kick-off evenement van Career 
& Development, de Orientation Day! Samen met Noël 
Pille (Head of Offshore Division bij Jan De Nul) en vijf 
topbedrijven uit de belangrijkste ingenieurssectoren 
verkennen we de verschillende mogelijkheden als bur-
gerlijk ingenieur na je studies! Dit doen we aan de hand 
van een interessant panelgesprek, waarna je met de 
verschillende bedrijven een babbeltje kan doen op de 
receptie. Schrijf je nog snel in en tot vanavond om 18:30 
in de Zebrastraat, zaal Ned Kahn!

SHOT VAN DE WEEK: ZWARTE VODKA



Deze week hebben we een gewone 
sudoku voor jullie. 

De winnaar van vorige week is  
Marion Goeteyn. Proficiat! jij hebt 2 
ticketten gewonnen voor de  
openingsfuif!

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

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

 PUZZEL VAN DE WEEK 
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 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 gren-
zen 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 vrien-
den 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 

Openingsgoliarde


