
MANNA 3
10 - 14 Okt: Doopweek

Hey VTK-ers! 

De doopweek, wat een plezier!  
Stikkende schachten die overal en 
altijd opdrachtjes aan het doen zijn, 
de lookgeur die in elk auditorium  
blijft hangen waar ze geweest zijn... 
Puur genot voor de meesters en 
meesteressen maar wat minder 
voor hen waarschijnlijk? 

Als kers op de taart staat deze 
week de doop met doopcantus 
voor hen klaar. Als dat maar goed 
komt! Maar daarnaast hebben we 
ook weer sportieve, culturele en 
toekomstgerichte activiteiten voor  
jullie. Voor elk wat wils! 
You only dope once! Have fun! 

Dries en Kirsten

 ma 10/10 
 19:00 Lopen rond de watersportbaan  Plateau  / GUSB
 20:00 Oefenmatch minivoetbal  GUSB 
 20:00 Schachtengoliarde   Delta 
 21:30 Infomoment Deltamedewerkers  Delta

 di 11/10 
 16:00 Development Day   Therminal
 19:15 Oefenmatch basketbal   Sporthal Driebeek

 wo 12/10 
 16:00 Update@Campus   Faculteit Economie
 20:00 Pokertoernooi    Parochiezaal, de kring
 

 do 13/10 
 20:00 Doopcantus    Delta

VTKalender



 DEVELOPMENT DAY 
De Development Day focust op de soft skills die je nodig hebt bij de 
aankomende sollicitatiegesprekken. Heb je nu nog geen perfect cv 
of moet je nog wat sleutelen aan je LinkedIn-profiel? Geen probleem,  
kom naar de Theminal op 11 oktober en al je vragen worden beantwoord!  
Kijk op onze vernieuwde site vtk.ugent.be/career voor meer info en  
inschrijvingen. P.S.: De deelnemers worden getrakteerd op een heerlijke BBQ!

 OEFENMATCH MINIVOETBAL & BASKETBAL 
Nu dat het semester stilletjes aan op gang aan het komen  
is, komt ook het IFT dichterbij. Hiervoor zoeken we nog  
minivoetballers en basketters, zowel heren als dames. Ben je  
geïnteresseerd om onze ploegen te komen versterken, stuur dan 
een mailtje naar sport@vtk.ugent.be. Minivoetbal gaat door op 
maandag 10 oktober, basketbal op dinsdag 11 oktober. Tot dan!

 SCHACHTENGOLIARDE 
Mis je afspraak in Delta ook deze week niet! Zoals elke 
maandag kan je tot middernacht je lidkaart laten scannen 
voor een gratis bonnetje (of twee).Deze keer zal de goliar-
de niet door jullie uitmuntend feestteam worden georgani-
seerd, maar door onze stinkende schachtjes!Elke schacht 
zal verkleed zijn als pokémon. Kom zien naar onze prachtige 
collectie!



 POKERTOERNOOI 
Het jaarlijkse pokertoernooi staat weer 
voor de deur! Toon je talent om een van 
de mooie prijzen te winnen en gebruik je 
pokerface om je naar de top te bluffen!

 UPDATE@CAMPUS 
AIG en VBIG nodigen jullie uit voor  
Update@Campus 2016 op woensdag 12  
oktober. Het thema van dit event is 
“Change management: je team door-
heen veranderingen leiden - hoe kan een 
rationele ingenieur energie creëren om 
veranderingen succesvol te realiseren?”. 
Dit thema is zeer relevant omdat we als 
ingenieurs in onze jobs steeds in dynami-
sche, veranderende omgevingen terecht 
komen. 

 INFOMOMENT DELTAMEDEWERKERS 
Hopelijk heb je intussen al de tijd van jou leven gehad in ons 
café Delta! Zo een prijzen vind je namelijk nergens anders in de 
Overpoort. Gezellig iets komen drinken kan al vanaf 21 uur en 
daar hebben we zelfs een leuke lounge voor. Maar er wordt ook 
stevig gefeest tot in de laatste uurtjes. De andere kant van het 
verhaal, bevindt zich aan de andere kant van de bar. Daar zijn er 
elke avond enkele studenten die de pintjes tappen en drank-
jes uitschenken en de zotste verhalen kunnen navertellen.  
Wil jij ook eens kijken of je het in jou hebt een echte Delta  
barman of barvrouw te zijn? Kom dan nu maandag iets  
vroeger naar de goliarde en kom eens praten met Sander, 
Yentl en het Deltapersoneel. En wie weet tap je binnenkort 
al jouw eerste pint! 



Proficiat aan Inge De Bruycker, Thijs 
Van Haesebroeck en Raphael Pareet, 
jullie hebben deze keer gewonnen! 
Jullie mogen je prijs komen ophalen 
in VTK blauw. Deze week hebben we 
een calcudoku voor jullie gemaakt. 
Vorm met de cijfers binnen de vette 
kaders het resultaat in de linkerboven-
hoek door de opgegeven bewerking te  
gebruiken. Op elke rij en kolom mag 
maar eenmaal een bepaald cijfer voor-
komen. Steek de opgeloste Manna 
binnen in Blauw voor woensdagmid-
dag en maak kans op een nieuwe prijs!

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

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

 PUZZEL VAN DE WEEK 

 FOTO VAN DE WEEK 

 TRIPLE FLOOR TRIPLE FUN 


