
Dag liefste VTK leden

Ik hoor het jullie je allemaal wel afvra-
gen: zal mijn leven na het meest epische 
hoogtepunt van het jaar -het Galabal der 
Ingenieurs - niet enkel nog bergafwaarts 
gaan? Om jullie allen van antwoord te 
dienen: ja, geen twijfel mogelijk, want het 
galabal was AWESOME!! Gelukkig zorgt de 
VTK deze week opnieuw voor enkele fan-
tastische activiteiten zodat het toch niet 
allemaal te snel bergafwaarts gaat. ;) Met 
sport kan je leren ijshockeyen, mensen 
op de grond leggen tijdens het IFK judo

en aan je conditie werken tijdens de 
zwemtraining. Dinsdag kan je je saaie 
lunch in Zwijnaarde upgraden tijdens 
de sushi workshop en ‘s avond helemaal 
van het padje gaan tijdens het drum & 
bass feestjes in Delta! Tot slot kan je je-
zelf deze week ook nog intellectueel uit-
dagen tijdens de IAESTE quiz of de EBEC 
challenge! Wij wensen je alvast weer een 
top week toe!!! 

Veel liefs
Edward en Isolde”

MANNA 9
Week 9: 20-24 November

 ma 20/11   
 19:15 Lopen rond de watersportbaan  Plateau  / GUSB
 20:15 IJshockey    Kristallijn
 20:00 BEST AV    The Foundry
 21:00 Ro(c)kgoliarde    Delta 

 di 21/11 
 18:00 IFK Judo    GUSB
 18:00 Codesprint    VTK Groen
 11:30 Sushi workshop   iGent Toren
 21:00 Delta Goes Drum & Bass  Delta 
 wo 22/11 
 19:30 IAESTE Quiz    Campus Coupure
 20:45 Zwemtraining    GUSB
 21:00 DUVELFEESTJE    Delta
 do 23/11
 17:45 EBEC Challenge  Preliminaries Gent 1 Atelier 1A 
 19:00 Kommaneuken 3   VTK Groen

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

IJSHOCKEY
Op maandag 20/11 organiseren 
we met sport een fun hockey in de 
kristallijn. Plezier verzekert! 
Inschrijven via de site vanaf 14/11 19u.

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

SUSHIWORKSHOP
Wil je ook eens iets anders eten dan de 
broodjes van de 904? En hou je ook wel 
van sushi, maar vind je de prijzen in de 
restaurants ook niet studentikoos? Maak 
dan vanaf nu zelf je sushi! Op 21 novem-
ber om 11u30 organiseert Interne een 
sushi workshop in Zwijnaarde, zo kunnen 
onze leden in Zwijnaarde ook eens genie-
ten van een VTK-activiteit!

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 
aflossingswedstrijd moeten we zoveel 
mogelijk baantjes zwemmen. Hiervoor 
hebben we heel veel zwemmers nodig, 
iedereen telt! Nu woensdag gaat de 2e 
van 3 zwemtrainingen door! We bereiden 
ons zo goed mogelijk voor op de zwem-
marathon en kunnen daarbij iedereen ge-
bruiken! Neem zeker een kijkje op de site.

IFK JUDO
Dinsdag 21 november strijden we voor de 
titel op het IFK judo! Heb je zin om mee 
voor deze overwinning te vechten, stuur 
dan snel een mailtje of Facebook-bericht-
je naar de sporties!



EBEC CHALLENGE
De voorrondes voor EBEC Challenge komen eraan!
Neem op donderdag 23 of 30 november deel aan de Team Design van EBEC Challenge 
Preliminaries. Probeer in groepjes van 4 personen een oplossing te vinden voor onze 
challenge, win mooie prijzen en stroom zo door naar de volgende ronde. BEST voorziet voor 
de deelnemers GRATIS cava en croques! Inschrijven kan via de facebook evenementen.

RO(C)KGOLIARDE

Luister je graag naar rock? Draag je graag een rok? Heb jij een passie voor stenen? 
Ben je fan van Kim Yong-Un (de Leider van de ROK (Republic of Korea)? Drink je graag 
eens een Cornetje on the rocks? Kom dan zeker naar de Ro(c)kgoliarde. Iedereen die 
een rok draagt of verkleed is in Kim Yong-Un krijgt een extra bonnetje!

INTERNSHIPFAIR

Wil je je eerste stappen zetten in de bedrijfswereld tijdens je studies? Wil 
je de theoretische kennis van je studies toepassen in het echte leven? Wil 
je jouw volgende academiejaar 3 of 6 studiepunten lichter maken? Of 
wil je gewoon eens ontdekken wat een stage voor jou kan betekenen en 
hoe je dit best aanpakt? Kruis dan alvast 28 november aan in je agenda en 
vergezel ons tijdens de Internshipfair in het UFO. We voorzien een 
broodje en drankje voor alle ingeschrevenen dus haast je snel naar 
onze website!

SHOT VAN DE WEEK: PASSOA

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!

DUVELFEESTJE

Kan jij ook niet genoeg krijgen van goed-
koop bier? Wij ook niet! Op woensdag 
22/11 organiseren een duvelfeestje. We 
verkopen in Delta Duveltjes aan een 
euro! Kom zeker op tijd want OP = OP!



Deze week hebben we een                     
Kakuro  voor jullie! 

De winnaars van vorige week zijn 
Thibo D’Hondt-Devos en Sam        
Verstuyft. 

Proficiat! Jullie winnen elks een VTK 
pot!

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

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

 PUZZEL VAN DE WEEK 
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 FOTO VAN DE WEEK 

 VTKIPPEN @ IFT


