
MANNA 6
01 November - 05 November : Galabalweek

Hey VTK’ers!

Week 6 mag dan ingekort zijn, maar 
dat betekent niet dat hij minder episch 
wordt!

Zo is er voor de gemotiveerde leden die 
een handje willen toesteken in Delta 
een infomoment waar je in geuren en 
kleuren zal worden verteld hoe je dit 
kan doen en welke voordelen je daar 
kan uithalen.

Daarnaast is Career & Development 
er weer met een nieuwe Sector Day, 
deze keer draait het om chemie en 
elektromechanica.

Ten slotte sluiten we de week af met 
het meest geweldige galabal van 
Gent en omstreken, het Galabal der 
Ingenieurs!

Veel liefs,
Lauren, Gwendolyn en Anouk



Galabal 
der 

Ingenieurs
5 november 2021 is 

het eindelijk weer zover, het 
Galabal der Ingenieurs! Geen 

lange busritten of fietstochten meer 
om heen en terug te geraken, want het 
is in het ICC te Gent! Het wordt zoals elk 
jaar een epische editie vol topartiesten 

en drankmogelijkheden.
Om deze editie nog epischer te maken 
zal er tussen 22h00 en 23h00 een 
happy hour zijn op de cocktails die dit 

jaar voorzien worden.
Op het Galabal der Ingenieurs kun je 
luxueus dineren, ontspannen in de 

lounge, 

d e e l n e m e n 
aan een 

interactieve dans-
initiatie, decadent doen 

aan de cavabar of je beste 
dansmoves showen in de fuifzaal 

of balzaal!
Twijfel niet en neem al je vrienden mee 
voor het studentenbal van 2021. Het 
wordt een avond om nooit te vergeten. 
Kijk snel verder en aarzel niet een ticket 
aan te kopen voor het feestje van het 

jaar.
Geïnteresseerd in een super fancy 
diner met receptie waarbij drank 

inbegrepen is?
Receptie voor het diner zal reeds 
beginnen om 18:30, het diner zelf rond 

19:30.



Delta infomoment
Wist je dat Delta elke dag van de week 
wordt opengehouden door een team 
van vrijwilligers?
En dat jij daar ook deel van kan 
uitmaken?

Als dit voor jou wel interessant klinkt, 
maar je niet goed weet wat shiften 
in Delta precies is of je met andere 
vragen zit, kom dan zeker naar dit 
infomoment!

Wij zullen op 3 november antwoord 
geven op al jullie vragen rond Delta.

Omdat jullie van al dat vragen 
misschien wel een droge keel zouden 
kunnen krijgen mag er natuurlijk ook 
geen drankje ontbreken, daarom krijgt 
ieder VTK-lid dat voor September nog 
geen shift heeft gedraaid in Delta 1 
GRATIS DRANKJE!

Sector Day Chemistry 
& Electromechanics
Are you interested in working 
in the chemical sector as an 
Electromechanical or Chemical 
Engineer? Or do you want to be part 
of tomorrow’s energy? Perhaps 
you want to work in sustainable 
material science? Discover all these 
opportunities and the wide variety of 
job possibilities during our second 

Sector Day!

This event mainly targets chemical 
engineers, electromechanical 
engineers and engineers in sustainable 
material science. Other students with 
a high interest in these companies are 
also welcome of course.

The evening will start off with a short 
introduction of all the companies that 
are present. Afterwards, the students 
and companies will follow a cocktail 
workshop. After all of this, a reception 
will be held during which you can meet 
the young engineers working for these 
companies.

Meet the engineers working at INEOS, 
ExxonMobil, TotalEnergies, Dow 
Belgium, Volvo Group Belgium, UNILIN, 
Cargill, Dow Belgium, Air Liquide 
Industries Belgium and Vyncke.



VTKalender 

De winnaar van vorige week was 
Juliette Vis Profi ciat, jij wint een 
prachtig paar Delta sokken! Ze 
liggen in VTK Blauw te wachten.

Deze week hebben we een 
woordzoeker voor jullie. Vergeet 
niet jouw oplossing in de brievenbus 
in VTK Blauw te steken of door te 
mailen naar communicatie@vtk.
ugent.be.

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

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

Puzzel van de week 

Woensdag 03/11
 19.30 Danslessen 3/4   Tweekerkenstraat 2
 20.00 Delta infomoment   Delta
Donderdag 04/11
 19.00 Sector Day: Chemistry
  & Electromechanics  WATT The Firms
Vrijdag 05/11
 18.30 Galabal der Ingenieurs  ICC Gent
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