
MANNA 7
4 - 8 November: Galabalweek 

International Buddy Evening

Hoipiepeloi! Deze week is het eindelijk 
weer zover, het moment waarop we allen 
al zo lang hebben gewacht! Het moet je 
sowieso zijn opgevallen. Posters, ban-
ners, je facebookfeed volgespamd, het 
is tijd voor het Galabal der Ingenieurs. 
Hopelijk heb je je mooiste kleedje of 
kostuum meegenomen naar Gent, want 
vrijdag is het jouw moment om er schit-
terend uit te zien. Swingende bands in
de balzaal, een overvloed aan cham-
pagne en cava aan de champagnebar, 
een zot feestje in de feestzaal en nog zo  

veel meer. Ook zijn jullie van die eerste 
testjes verlost! Reden te meer om dit 
goed te vieren op de 2e initiatiedoop 
en kleutercantus! Deze zullen zeker de 
moeite zijn. Voor de sportievelingen 
onder ons is er maandag ook het grote 
interfacultair toernooi. Voor de minder 
sportieve mensen, is dit ook een event 
om zeker niet te missen en vtk naar de 
overwinning te schreeuwen! 
Heel veel plezier!
Veel liefs, 
Iris, Fran en Margot



IFT Goliarde
8 november, de avond der avonden, 
het galabal. Allemaal uitgedost in net-
te kostuums, kapsel op zijn best en 
bespoten met dure parfums. We kijken 
er alvast naar uit! Maar floeps, tis blijk-
baar een sportactiviteit vandaag... 
We gaan de bonnetjes uitdelen in het 
Gusb bij het inter facultair tornooi!!
OPGELET!!! we beginnen met scannen 
vanaf 18u, maar de afterparty zal zeker 
in delta zijn!!!! be there or be kwadraat

Galabal der Ingenieurs
Op 8 november 2019 vindt het Galabal der 
Ingenieurs plaats in de Artcube te Gent. 
De editie dit jaar wordt net dat tikkeltje 
meer, want iedereen zal het geweten heb-
ben: VTK wordt precies vannacht 97 jaar!

Op het Galabal der Ingenieurs kun je luxu-
eus dineren, ontspannen in de lounge, de-
cadent doen aan de champagnebar of je 
beste moves showen!

Vervoer is gratis via onze shuttledienst 
vanuit Gent, aan de Kattenberg. Het 
wordt een avond om nooit te vergeten.

Initiatiedoop 2: Guido Gids Pub Crawl
Met de Guidogids op zak gaan we een avond lang deals knallen in en rond de Over-
poortstraat. De Guido gids staat vol met promoties op sporten, drinken, eten en 
drinken. Wie nog geen Guido gids heeft kan er nog steeds één aanschaffen aan de 
luttele prijs van €5 (welke je er zeker terug uit haalt!). Tip: Als je recent een codex 
hebt gekocht zat daar een bon bij voor een halve liter in de Overpoort Bowl. Als 
die nog niet op is kan je die zeker meenemen. Het is de week van het galabal dus 
zie deze kroegentocht als een goede voorbereiding. We eindigen zoals altijd weer 
aan Delta waar een bonnetje krijgen en 1+1 Cornet op de goliarde!

Cursus
Ook deze week kan je op deze momenten 
cursussen kopen in VTK Pi!

 Ma: 11:15 - 13:00
 Di: 12:45 - 14:30 
 Woe: Gesloten  
 Do: 12:45 - 14:30 
 Vrij: Gesloten



VTK@IFT
Eenmaal de sporters van de Vlaamse Technische Kring een doel voor ogen hebben zijn 
ze onstopbaar. Ze komen steeds massaal af naar loop- of zwemtrainingen en ook de 
try-outs van de verschillende ploegsporten zijn steeds goed bezet! Onze leden zijn 
bezeten door sport en uiteraard door winnen, want eerlijk, wie wil er nu niet de beste 
zijn!
Met volle moed trekt de faculteit van Ingenieurswetenschappen en Architectuur naar 
het IFT om 1 doel te bereiken: de 1e plaats! Dit doen we natuurlijk niet alleen, we trek-
ken met onze beste sporters en onze massa aan supporters naar het GUSB op maan-
dag 4 november. Op deze memorabele dag zullen we meerdere hindernissen proberen 
te overwinnen onder luid geschreeuw van onze grote achterban!

Kleutercantus
Dag liefste ploppertjes allemaal!
Voel jij je ook steeds zo ‘Oyalelee’ als 
je hoort dat er weer een cantus aan-
komt? Dan is de kleutercantus zeker 
iets voor jou!

Op dinsdag 5 november wanen net 
gedoopten zich als senior en festor 
om jou de tijd van je leven te bezor-
gen!
Nog geen ervaring met cantussen? 
GEEN PROBLEEM! Wij leggen jou 
stap voor stap uit hoe het werkt!

Manillentoernooi Delta
Vind je van jezelf dat je een kampioen bent in 
Manillen? Dan is dit het moment om jezelf te be-
wijzen!

Op dinsdag 5 november organiseert Delta in haar 
lounge een heus manillentoernooi, 16 teams van 
2 personen zullen het tegen mekaar opnemen 
tot er slechts één team overblijft. Het winnende 
team zal ook een mooie prijs in ontvangst mo-
gen nemen. Tijdens het toernooi zal je ook nog 
steeds kunnen genieten van een latrappe aan 
2,5 euro, 2 Urthels voor 3 euro en lekkere gin-to-
nics voor 4 euro, deelnemen is gratis.
Tot dan!

Sector Day: Supply Chain
Every company is built out of multiple blocks. Con-
necting these blocks is one of the key focus points 
in supply chain management. When this connecti-
on is done in an effective way, serious cost reducti-
on is obtained. Supply chain management is a very 
important segment in every company. Some of the 
biggest companies in the world with the largest 
and most complicated supply chains are sharing 
their stories and are ready to answer all your ques-
tions.To keep it interesting, we organize an escape 
room! During this activity, you will work together 
with the engineers of these companies. The ideal 
way to get to know the person behind the job!
We will welcome engineers working at Dow Belgium, 
Unilever, P&G, AB InBev, INEOS, Bluecrux and Pep-
sico!



De winnaar van vorige week is Wout  
De Rijck. 
Proficiat jij wint een exclusief VTK 
pakket! Je kan jouw prijs komen 
ophalen in VTK Blauw. Deze week 
kunnnen jullie zich volledig uitleven 
met deze tower sudoku!

Naam....................................................

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

Puzzel van de week 

Maandag 4/11
 14:30  IFK Watersportbaanloop   GUSB
 14:30 VTK@IFT    GUSB
 18:30 Sector Day - Supply Chain   WATT the Firms
 20:00 BEST AV 4    The Foundry 
 20:00 Initiatiedoop 2: Guido Gids Pub Crawl Plateau   
 21:00 Galabalgoliarde    Delta  

Dinsdag 5/11
 20:00 Kleutercantus    Delta   
 21:00 Manillentoernooi Delta   Delta

Woensdag 6/11 
 19:00 IFK Basketbal Heren - voorronde  GUSB
 19:30 Danslessen (beginner 3/4)   De Foyer
 20:15 Danslessen (basis 3/4)   De Foyer

Donderdag 7/11
 17:30 BEST Soft Skills Training by Smart Solutions Plateau   
 20:00 Training Conflicthantering   Delta

Vrijdag 08/11
 08:30 Galabal der ingenieurs   Artcube   

VTKalender 


