MANNA 3
week 3: 09 - 15 oktober
Dag beste VTK’ers
Deze week is de VTK volledig in de
ban van de doop! Steeds gevolgd
door een walm van look dwalen
onze schachten rond in de gangen
van de Plateau, brengen ze serenades op het balkon van de Brug
en feesten ze de klok rond in de
Overpoort. Donderdag ondergaan
ze hun laatste grote beproeving
en worden de meesten volwaardig
commilito tijdens de doopcantus.

Ben je zelf niet zo’n fan van die lookgeur? Geen nood! De VTK voorziet
zoals elke week ook nog tal van andere activiteiten. Sporter, cultuurfanaat of toekomstgerichte student,
iedereen komt aan zijn trekken! Wij
wensen je alvast een fantastische
week toe!
Xoxo
Edward en Isolde

r

V TKalende
ma 09/10
20:00
19:00
21:00

Oefenmatch minivoetbal/volleybal
GUSB
Lopen rond de watersportbaan		
Plateau			
Schachtengoliarde			Delta

di 10/10
16:00

Development Day			Therminal

wo 11/10
20:00

Quiz					Ledebergplein 21

do 12/10
14:00

Doop					Geheim

QUIZ
De jaarlijkse traditie van de VTK-quiz wordt
ook dit jaar voortgezet. Hier zullen proffen,
alumni, ereleden, assistenten en VTK-leden het tegen elkaar opnemen! Deze
intelligente geesten zullen op de proef gesteld worden door een reeks uitdagende
onderwerpen. Er vallen opnieuw mooie
prijzen te winnen! Deelnemen kan in groepjes van vier. Schrijf je dus snel in!

DOORLOPENDE DELTA PROMO’S
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG

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

Game of Thrones GOLIARDE
In onze fantastische doopweek hoort er
natuurlijk een schachtengoliarde. De dildoschacht zal aanwezig zijn, die hopelijk
tegen dan niet meer naar look stinkt. De
doopmeesters zullen natuurlijk ook niet
ontbreken om de schachten een beetje in toom te houden. Zeker de moeite
waard om eens binnen te
springen dus!

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

SCHACHTENLOOP

We laten deze kans niet aan ons voorbij gaan en nemen de schachtjes mee
op ons wekelijks toertje. Zij stellen onze
creativiteit op de proef en entertainen
alle lopers met hun kunsten. Als je zelf
meester bent, neem dan zeker ook je eigen schachtjes mee! Hoe meer schachtenzieltjes, hoe meer plezier! Zoals iedere
week zorgt sport uiteraard voor water en
Aquarius. Tot dan!

DEVELOPMENT DAY
Solliciteren is vaak een hele opgave. Cv schrijven, voorbereiden op
sollicitatiegesprekken, ... Er komt zeer
veel bij kijken. Om je hiermee te helpen organiseren we de Development
Day, deze dinsdag in de Therminal! Het
is avond gevuld met interessante lezingen, workshops, persoonlijke feedback
sessie om je een pro te maken in het
solliciteren! Verder voorzien we ook lekker eten voor alle ingeschreven studenten. Zoek dus nog gauw je cv en schrijf
je snel in op de site!

SPORT TRY-OUTS
Wil je deel uitmaken van een VTK sportteam en ons mee naar de overwinning
helpen op één van de verschillende interfacultaire kampioenschappen (IFK’s)?
Kom dan deze maandag naar de try-outs van minivoetbal of volleybal en plaats
je voor de eerste of tweede ploeg!

SHOT VAN DE WEEK: MANGO

K

WEE
FOTO VAN DE

Triple Floor Triple Fun

PUZZEL VAN DE WEEK
Deze week hebben we een leuke
binaire puzzel! Dien je antwoord
voor woensdag 12u in in VTK Blauw!
De winnaars van vorige week zijn
Brecht Steyaert en Yoris Pottie.
Proficiat! Jullie kunnen je prijs
afhalen in VTK Blauw
naam....................................................
e-mail...................................................
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