MANNA 14
18 - 22 Februari : Archieweek

Zwijnaarde Kick-Off 2
Liefste VTK’ers
De eerste week was er eentje om
niet te vergeten, maar dit gaan
we proberen overtreffen in de 2de
week. Maandag gaan we met zijn
allen gaat schaatsen onder musicale
begeleiding van DJ Chodric. Daarna
zakken we allen graag af naar de
clubavond. Woensdag is het weer zo
ver de Archiefair ! Ben je archie van
opleiding en bijna afgestudeerd? Dan
is het zeker de moeite om eens te

komen luisteren. Want een job is
nu eenmaal iets wat je nodig zult
hebben. Donderdag zijn er 2 leuke
activiteiten, namelijk speeddate en
speedteamtraining. Welke activiteit
je ook kiest, er zal voldoende speed
aanwezig zijn (Pun intended)
					
xoxo,				
Dario en Iris			

Beste sponsers ooit?
Maandag 18 februari geeft Addestino
Innovation een gratis vat in Delta.
De biergoden hebben ons gehoord. Ik
stel voor allen daarheen en ons van
die dorst verlossen voor het vat op is!

Archiefair
Ben je archie? Bijna afgestudeerd? Op
zoek naar een stage? Ben je nieuwsgierig
waar je allemaal terecht kan als ingenieurarchitect? Kom zeker langs op de Archiefair!
Woensdag 20 februari om 19h in Auditorium
D. Na het event is er een gratis receptie

Speeddate
Ben je single en op zoek naar je
droomprins of -prinses? Hier is de
oplossing! Op 21 februari organiseren
VLAK, VTK, VLK, VPPK, VEK en HILOK
een speeddate in de Agora, in de
faculteit bio-ingenieurswetenschappen
aan de Coupure. Heb je de ware toch
niet gevonden? Geen nood, daarna
trekken we met z’n allen naar de Delta
voor de afterparty!

Medewerkers gezocht voor VTK-show !
Altijd al eens in de huid van een van je professoren willen kruipen? Wel hier is je kans
want cultuur is nog opzoek naar studenten die mee willen acteren in de VTK show van
dit jaar. Interesse twijfel niet en stuur een mailtje naar cultuur@ vtk.ugent.be .
Toch geen zin om mee te acteren, maar wel zin om mee te helpen met de show dan kan
je ook nog steeds komen mee dansen of je handen uit de mouwen steken met decor!

Beoordeel ons werk!
Geef nu je mening over VTK in de grote
VTK survey! Deze survey neemt slechts
een tiental minuutjes in beslag maar is
enorm waardevol om onze vereniging blijven
verbeteren. Na afloop van de survey zullen
we fantastische prijzen verloten, zoals
een Fatboy ligzak, een vat (20l) in Delta en
cinematickets. Veel succes!
www.vtk.ugent.be/survey

FRiS vergadering 4
Nu maandag houdt FRiS alweer zijn vierde vergadering van het jaar, die opnieuw
zal doorgaan in de Plateau zaal Simon Stevin om 19 uur. Op de agenda staan de
Erasmusmodaliteiten voor de Werktuigkunde-Elektrotechniek, de eventuele
studieduurverlenging van de opleiding industrieel ingenieur en de geplande acties
van onze werkgroep duurzaamheid dit semester. Iedereen is hierop meer dan welkom!

Epic ledenkorting
TopCopy:
Pizza Hut:
Golden Scissors:
Fluotopics:
Bavet Gent:
JIMS:		

€ 0.025/pagina zwart wit
€ 5.95/ pizza
€ 10% korting/ knip beurt
€ 3 korting/ uur bijles
Free meatballs/ eat-in
13e maand gratis

Maandag
19:00
19:00
20:30
21:00

Dinsdag
18:00
20:00

Woensdag
19:00

Donderdag
19:15
20:00

18/02
Lopen rond de watersportbaan		
GUSB
FRiS vergadering 4			
Simon Stevin
Initiatiedoop 4: VTK on ice		
VTK Blauw
Goliarde					Delta

19/02							
Halftime BBQ				Delta
Halftime Cantus				Delta

20/02
Archiefair				Atelier 1		

21/02
Speedteamtraining II			
Plateau
Speeddate				Agora		

Binnenkort inschrijven
20:00

VTK@ The Opera: Frankenstein		

18/02		

			

VTKalender
Proficiat Pim van Heugter, jij
wint deze week een cactus !
Breng je opgeloste manna naar
blauw voor woensdagavond en
maak kans op een leuke prijs!

Puzzel van de week

naam: .....................................................
e-mail: ....................................................

? = .....................................

