MANNA 7
7 - 11 Nov: Midweek
Hey VTK-ers!
Ola, dat semester vliegt weeral voorbij! Het is namelijk reeds week 7, we
zijn dus officieel voorbij de helft van
het eerste semester. Dat is echter
absoluut geen reden tot PANIEK!
Bovenop de vijf dagen vakantie die
we juist gekregen hebben, krijgen
we deze week nogmaals een extra
dag weekend! Dat betekent dus
dat we tijdens de week zeker tijd
genoeg hebben om al de super toffe

activiteiten mee te doen! Want er
staat weer enorm veel gepland! Zo is
er bijvoorbeeld de tweede activiteit
van de initiatiedoop. Ook de mensen
die ingeschreven zijn voor de danslessen kunnnen deze week genieten
van hun eerste les. En bovenop dit
alles is er ook in Delta zeer veel te
doen deze week, zoals de international shotjes goliarde en het
drum and bass feestje.
Amuseer jullie!
Kirsten en Dries

r

VTKalende
ma 07/11
19:00
20:00
20:30
21:00

Lopen rond de watersportbaan		
Plateau / GUSB
Initiatiedoop 2				Plateau
Ijshockey				Kristallijn
International Shotjes Goliarde		
Delta

di 08/11
17:00
22:00

Sector Day - IT & Electronics		
Delta presents: Drum and Bass 2.0

iGent Toren
Delta

woe 09/11
20:00

Danslessen Salsa			Ledeganck

do 10/11
20:00

Ouderolderscantus			Delta

IJSHOCKEY
Nu het weer wat kouder wordt,
gaan we maandag 7 november
de
eerste
wintersport
van
het jaar inzetten: ijshockey!
Ook al ben je geen talentvolle
schaatser, plezier is gegarandeerd!

GRATIS VAT WHOOHOO

SECTOR DAY - IT & ELECTRONICS
Hardware, research, maintenance, frontend,
backend, servers... Er zijn tal van mogelijkheden
als CW’er of elektrotechnieker op de arbeidsmarkt! Zoek je een stage of een vacature,
maar weet je niet goed waar gestart? Kom
dan naar de Sector Day IT & Electronics op 8/11!
Inschrijven kan op de Career site!

INTERNATIONALE GOLIARDE
BEST en IAESTE slaan de handen in elkaar
en maken er een fantastisch internationaal
feestje van. Ontdek de wereld met slechts €1
voor een exotisch shotje of draai aan ons rad
van fortuin. Wie weet draai je wel een wereldreis en win je alle soorten shotjes in 1 keer!

Whoohoo! Een kreet van vreugde
want Whoohoo, hét platform voor
technische jobs, komt de dorst
van de ingenieurs lessen met een
vat @ Delta! Kom deze maandag
dus zeker eens langs.

MONDAY

INITIATIEDOOP 2
Tijdens deze tweede activiteit van de initiatiedoop gaan we Gent wat beter leren kennen.
Niets beter daarvoor dan samen wat gezellige
plekjes op te zoeken. Dit gaan we doen door
gebruik te maken van de guido gids. Hierin
vind je heel veel kortingsbonnetjes, waarmee
je onder andere gratis drank en eten krijgt.
Jullie worden per peter/meter groepje nog
eens opgedeeld, om zo de strijd met elkaar
aan te gaan tijdens de opdrachten die onderweg op jullie wachten. Wij stippelen voor jullie
een route uit om deze kortingsbonnetjes zo
efficiënt mogelijk te gebruiken. Daarnaast zal
er onderweg nog een traktatie volgen van ons!
Snel inschrijven dus! Meer info op de site.

KNIBBLES ‘N SWEETS
Knibbles ‘n Sweets, dat zijn Belgische
koekjes met karakter. Veertien verrassende
smaken op basis van een traditioneel
recept. Onze koekjes worden ambachtelijk
gebakken: met pure ingrediënten, veel
passie en plezier. Onze huisspecialiteit?
Koekjes op maat. Geen smaak is ons te
gek. Droom je van koekjes met een kruidige
ginsmaak of een zoete cuberdontoets?
Jij maakt jouw smaak! Eén adres:
www.knibblesnsweets.com.

OUDEROLDERSCANTUS
Die oude zakken, laat ons toegeven dat we ze af en toe wel eens missen. Tijd
om ze nog eens uit te nodigen in hun geliefde café! We halen ze uit hun zetel,
doen hun marcelleke uit, laten hun bierbuik de vrije loop, smijten hun blikken
bier in de vuilbak en sleuren ze de cantuszaal in. De geur van de cantuszaal
haalt alle herinneringen terug boven en brengt het zwijn in elk van hen terug
tot leven. Genoeg gezeverd, tijd om er een epische cantus van te maken!
Alle huidige leden van VTK zijn natuurlijk ook welkom! De dag na de cantus is
het verlof voor iedereen dus nie neuten, nie pleujen, ma zuppen!!

K

WEE
FOTO VAN DE

VTKARTING

PUZZEL VAN DE WEEK
Proficiat aan Fabian Heyse! Jij hebt
het koekiemonster correct doorheen
het doolhof geleid! Daarom krijg je als
toepasselijke prijs ambachtelijke koekjes
van Knibbles ‘n Sweets! Kom ze vanaf
maandagmiddag ophalen in VTK Blauw!
Deze week krijgen jullie opnieuw
een sudoku. Steek de opgeloste
Manna binnen in Blauw voor woensdagmiddag en maak kans op een nieuwe prijs!
naam....................................................
e-mail...................................................

