MANNA 8
Week 8: 13-17 November
Dag liefste VTK’ers
Deze week is het eindelijk weer zover,
het Galabal der Ingenieurs!! Hopelijk
heb je je mooiste kleedje of kostuum
meegenomen naar Gent, want de
lustrumeditie van het Galabal belooft
legendarisch te worden. Swingende
bands in de balzaal, een overvloed
aan Champagne en Cava aan de
champagnebar, een zot feestje
in de feestzaal en als het je
allemaal wat te veel wordt, kan

je even tot jezelf komen in de
luxueuze lounge. Wij kijken er alvast al enorm naar uit! Fijne week!!
Veel liefs
Edward en Isolde
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V TKalende
ma 13/11
19:00
19:15
19:00

FRiS vergadering
Jevenerloop
Karaoke goliarde

Plateau
Plateau / GUSB
Delta

19:00

LaTeX class

Plateau

20:00

Lindy hop

Rooigem ZW

20:00

Beerpongtoernooi

Delta

21:00

Minivoetbaltoernooi

GUSB

22:00

Galabal der Ingenieurs

Artcube

di 14/11

wo 15/11

do 16/11
vr 17/11

DOORLOPENDE DELTA PROMO’S

FRiS VERGADERING

MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG

Na de geweldige start vorige maand is
het reeds tijd voor onze 2e vergadering!
Ook nu komen een heleboel interessante
topics aan de beurt waaronder de toelatingsproef, de 7/20 regel bij industrieel
ingenieurs en de proclamatie.We vergaderen maandag 12 november om 19h in
vergaderzaal Magnel (Plateau). Iedereen
van harte welkom!

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

JENEVERLOOP
Zoals elke week lopen we ons gebruikelijk rondje rond de watersportbaan maar deze
week zorgt Sport voor een wel heel erg mooie editie! Elke kilometer wordt beloond
met een rustpauze en enkele shotjes jenever! Inschrijven via de site.

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

BEERPONGTOERNOOI
Kan jij een pingpongbal vasthouden? Dan kan jij beerpongen! Kom allemaal meedoen aan ons fantastisch beerpong toernooi en win de BurgieBeerpongBeker! Kan je
de stress van beerpong niet aan? Geen nood, kom gewoon supporteren voor jouw
favoriete duo. We hebben maar plaats voor 16 ploegen dus wees er snel bij! Inschrijven op de site.

KARAOKEGOLIARDE
Kan je na de drieverdiepencantus geen genoeg krijgen van zingen in Delta? Kom
dan zeker naar de Karaoke Goliarde en laat de Madonna in je los. Geen paniek, goed
kunnen zingen is geen vereiste! Per gezongen liedje krijg je bovendien 1 bonnetje!

LATEX CLASS
Heb je ook altijd problemen met verspringende afbeeldingen als je aanpassingen maakt
in Word? Ben je aan het thesissen en trekt je layout nog op niets? LaTeX zal je hierbij helpen! Kom zeker af voor de LaTeX les op dinsdag 14 november om 19u00 in auditorium D!
Vergeet je vooral niet in te schrijven op de site.

GALABAL DER INGENIEURS
Joepie, joepie, het is eindelijk zo ver:
het grootste, leukste, chiqueste, geweldigste feest van je leven gaat nu
vrijdag door: HET GALABAL DER INGENIEURS!! Trek je mooiste kleren aan
en kom swingen met de bandjes en
dansen tot je erbij neervalt met onze
DJ’s. Als je nog geen tickets hebt, kom
ze kopen in de hal van de plateau,
VTK Blauw of gewoon online! Meer
info:
www.galabalderingenieurs.be

SHOT VAN DE WEEK: DE KUYPER MELOEN

MINIVOETBALTOERNOOI
Een sport die geen introductie vergt,
minivoetbal. Wij organiseren een heus
toernooi van deze mooie sport. Het
toernooi gaat door in het GUSB, allen
daarheen dus om te voetballen of te
supporteren! Ploegen dienen zich op
voorhand in te schrijven op de site.

IAESTE QUIZ VAN 22/11

Heb jij een quiz-team waar Erik Van Looy spontaan van begint te zweten? Is jouw
vijfkoppig elftal al volop bezig met encyclopedieën te verslinden? Of hebben jij en
je vrienden gewoon zin in een entertainende quiz-avond? Dan is de jaarlijkse quiz
van IAESTE Gent iets voor jou! Wanneer? Volgende week woensdag 22 november om
19h30 in de faculteit FBW. Meer info en inschrijvingen via de VTK-site

K

WEE
FOTO VAN DE

PUZZEL VAN DE WEEK
Deze week hebben we terug een
killersudoku voor jullie! Dien je antwoord voor woensdag 12u in VTK
Blauw!
De winnaar van vorige week is
Andreas Verbeke. Proficitat! je wint
een fles cava op het galabal!
naam............................................................
e-mail...........................................................

