MANNA 6
Week 6: 30-31 Oktober
‘Ah, eindelijk drie dagen welverdiende rust na enkele vermoeiende
weken vol topactiviteiten! Maar dat
is voor na het Interfacultair toernooi
natuurlijk! Maandag geven we eerst
nog alles wat we hebben om de titel
sportiefste studentenvereniging van
Gent binnen te halen tijdens het Interfacultair Toernooi. Laat ons dus allen
samen, sporters en supporters,
het GUSB groen en wit kleuren,
en de VTK naar de overwinning leiden! Na dit sportief

hoogtepunt mag er al eens een
pintje gedronken worden en waar
doe je dit beter dan op de IFT
goliarde? Dinsdag is het dan weer
tijd om te griezelen. ‘s Middags wordt
er overheerlijke pompoensoep uitgedeeld in de hal van de Plateau
en ‘s avonds mag je het monster in
jezelf bovenhalen op de Halloween
party in Delta. Happy Halloween!
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V TKalende
ma 30/10
14:00
19:15
19:00
21:00

VTK @ IFT
Lopen rond de watersportbaan
SD Chemistry & Electromechanics
IFT goliarde

GUSB
Plateau / GUSB
iGent Toren
Delta

Pompoensoepverdeling
Halloween party

Plateau
Delta

di 31/10
11:00
21:00

wo 01/11

Allerheiligen

do 02/11
Allerzielen

DOORLOPENDE DELTA PROMO’S
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG

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

SECTOR DAY: CHEMISTRY &
ELECTROMECHANICS
Nu maandag gaat onze vierde Sector
Day door! Ben jij geïnteresseerd om te
werken in de chemische sector (ook zij
zoeken enorm veel elektromechanische
ingenieurs), energie, medische of staal
sector, kom dan zeker langs in de iGent
toren van Zwijnaarde!
We beginnen de avond met een korte
pitch van alle bedrijven. Daarna gaan
we samen met de bedrijfsvertegenwoordigers een ongelooflijke chain reaction
bouwen. De avond wordt afgesloten met
een netwerkreceptie waar je een antwoord zal krijgen op al je vragen!
Schrijf je dus snel in via de VTK careersite

Pompoensoepverdeling
Dinsdag zullen wij jullie van overheerlijke pompoensoep voorzien! Kom vanaf 11u
meegriezelen in de hal van de Plateau met de Internies. Tot dan!’

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

VTK @ IFT
Na een klinkende overwinning op de 24 urenloop in Leuven kunnen we niet anders dan
die lijn doortrekken op het IFT. Op maandag gaan we alle sporten beoefenen en minstens
elke beker mee naar huis nemen! Hiervoor kunnen we alle hulp gebruiken, kom dus zeker
af naar het GUSB om onze sporters naar de overwinning te schreeuwen. xoxo de sporties

IFT GOLIARDE
Kom massaal met ons supporteren
op het IFT! Je kan er je bonnetjes
krijgen bij Feest, we scannen zoals
we normaal doen in Delta. Breng je
toeters en bellen mee en supporter
VTK mee naar de overwinning. Maak
zeker ook de heroïsche entree
mee van VTK Sport in Delta,
hopelijk met beker. Het wordt sowieso een episch feestje!!

SHOT VAN DE WEEK: ZWARTE ERISTOFF

HALLOWEEN PARTY

Op halloween gaan we weer knallen met een feestje van formaat! Trek je mooiste
verkleedkleren en en kom feesten met Dentalia in Delta! Cocktails en shots worden
verkocht aan een aparte bar, een zuipkaart kost €10 en is goed voor 3 cocktails en 3
shots.
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WEE
FOTO VAN DE

OPENINGSFUIF
PUZZEL VAN DE WEEK
Deze week hebben we een doolhof
voor jullie! Dien je antwoord voor
woensdag 12u in VTK Blauw!
De winnaar van vorige week is
Jonas Cool. Proficita! je kan je prijs
afhalen in VTK Blauw.
naam............................................................
e-mail...........................................................

