
Dag liefste VTK leden

Op 9 november zal het exact 95 jaar gele-
den zijn dat de VTK werd opgericht! Omdat 
we deze prachtige verjaardag niet onop-
gemerkt kunnen laten voorbijgaan, zullen 
we dit maandag op de verjaardagsgoliarde 
uitgebreid vieren! Verwacht je dus maar 
alvast aan veel gratis bier! Over bier ge-
sproken, dinsdag is het eindelijk zo ver: de 
drieverdiepencantus in Delta!! Dit belooft 
een ongetwijfeld legendarische avond te 
worden waar nog lang over zal worden na-
gepraat. Dan nog steeds niet genoeg bier 

gezien? Doe dan donderdag zeker mee 
aan de bierbowling met de Sporties. 
Als je toch niet zo een fan bent van 
al dat drinken, dan kan je deze week 
ook werken aan je conditie tijdens het 
lopen rond de watersportbaan en 
de zwemtraining, aan je toekomst 
bouwen tijdens de Sector Day IT & Elec-
tronics of je voorbereiden op het Galabal 
tijdens de dansles Lindy Hop! Wij wen-
sen je alvast een fantastische week toe.

Veel liefs
Edward en Isolde

MANNA 7
Week 7: 6-10 November

 ma 06/11   
 19:00 Initiatiedoop 2: Guidogids Pub Crawl Plateau
 19:15 Lopen rond de watersportbaan  Plateau  / GUSB
 20:00 BEST AV    The Foundry
 21:00 Verjaardagsgoliarde   Delta 

 di 07/11 
 11:00 Drieverdiepencantus   Delta 
 wo 08/11 
 18:45 Sector day IT & Electronics  iGent Tower

 20:00 Danslessen: Lindy Hop   Atelier 1A Plateau
 20:45 Zwemtraining    GUSB
 do 09/11

 20:00 Bierbowling    Overpoort Bowl 

VTKalender



 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

INITIATIEDOOP 2: GUIDO 
GIDS PUB CRAWL
Na een geslaagde dropping (en ruiltocht, 
we weten nog altijd geen raad met al wat 
jullie gescharreld hebben), is het tijd om 
jullie peters en meters wat beter te le-
ren kennen. Geen beter moment om dit 
te doen na jullie eerste testjes en geen 
betere manier om dit te doen dan eens 
samen op café gaan. We stippelden voor 
jullie een route uit door de overpoort waar 
jullie optimaal gebruik kunnen maken 
van jullie Guido Gids, en het Gentse wal-
halla voor onvergetelijke nachten (aka de 
overpoort) wat beter leren kennen (voor 
mocht Delta ooit eens niet open zijn).

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

DRIEVERDIEPENCANTUS
Dinsdag vindt de eerste editie van de 
drieverdiepencantus plaats. We maken 
samen met VPPK en VDK Delta onveilig 
door op elke verdieping een andere can-
tus te leiden. Jammer genoeg zitten de 
plaatsen al volledig volzet, maar vanaf 
00u00 is iedereen welkom voor een gi-
gantische en onvergetelijke afterparty.

ZWEMTRAINING
Na onze overwinning op de zwemaf-
lossing tijdens het IFT, is het alweer tijd 
om vooruit te kijken naar de volgende 
belangrijke wedstrijd. Op woensdag 6 
december vindt de zwemmarathon 
plaats! Tijdens deze 3 uur lang durende af-
lossingswedstrijd moeten we zoveel mo-
gelijk baantjes zwemmen. Hiervoor he-
bben we heel veel zwemmers nodig, iede-
reen telt! Om ons voor te bereiden gaan we 
3 woensdagavonden een zwemtraining 
organiseren. Meer info vinden jullie op 
de site (waar je je ook moet inschrijven!).



DANSLES LINDY HOP

Dit jaar gaan we de uitdaging aan om Lindy Hop onder de knie te krijgen! We reizen zo-
waar terug in de tijd naar Harlem, New York City in de roaring twenties. Dames, laat je lei-
den door die heren! Heren, grijp deze kans om een mooi meisje vast te kunnen pakken en 
te swingen op heerlijke jazzmuziek. In totaal zullen er 4 danslessen doorgaan op 4 woens-
dagen en de eerste deze week dus al! Inschrijven kan op de website.

VERJAARDAGSGOLIARDE

Lang zullen we leven, lang zullen we leven en daar drinken we enen (of meer) op! In 
de gloriaaaa, in de deeeeeeeltaa! Op 9 november 1922 werd VTK opgericht en deze 
verjaardag zetten we extra in de verf op de verjaardagsgoliarde! Taart, gratis bier en 
nog meer gratis bier! Jullie zijn allemaal van harte welkom!

SECTOR DAY: IT & ELECTRONICS

Development of toch eerder Maintenance? Frontend of Backend? Startup of 
Multinational? Webdesign of commerciële software? De vragen die iedere IT 
en Elektronica student zich stelt tijdens de laatste jaren van de opleiding. Alle 
antwoorden en meer op de Sector Day IT & Electronics! Om de gesprekken 
wat op gang te laten komen organiseren wij een drone-workshop. Er bestaat 
geen betere activiteit dan deze indien IT helemaal je ding is dus twijfel niet en 
laat deze kans niet schieten! Schrijf je snel op de site en kom op woensdag 8 
november om 18:45 naar de iGent Toren

SHOT VAN DE WEEK: MALIBU

LOPEN ROND DE 
WATERSPORTBAAN

Zoals elke maandag werken we deze 
week weer aan onze conditie. Afspraak 
om 19:15 aan de Plateau of 19:30 aan het 
GUSB. Sport voorziet water en aquarius!



Deze week hebben we een                     
specialeke  voor jullie! Dien je ant-
woord voor woensdag 12u in VTK 
Blauw!

De winnaars van vorige week zijn 
Jens Tanghe en Stan Devos. 

Proficiat! Jullie winnen een verjaar- 
dagstaart!

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

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

 PUZZEL VAN DE WEEK 
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 FOTO VAN DE WEEK 

 HALLOWEENPARTY 

BIERBOWLING
Ga fitnessen met sport! Train je biceps door een dynamische combinatie van bowlen 
en bierheffen. Je kan meedoen in de competitie van het meeste strikes of de hoogste 
toren lege bekers. Winnaar van de laatste competitie krijgt als prijs een geslaagde 
en goedkope avond in de Overpoort. Heb je dus nog niets te doen op deze donder-
dagavond? Kom dan mee een balletje gooien en een pintje drinken met VTK sport! 


