MANNA 17
11 - 15 Maart : Pi - week

VTK Jobfair
Liefste VTK’ers
Alreeds de 5de week van dit semester. Deze staat beter bekend als de
Pi-week. Donderdag zijn we de 14de
van de 3de maand. In Amerikaanse
schrijfwijze is dit dus 3/14. Als toekomstige ingenieurs zal Pi behoren
tot één van je lievelingsgetallen, zolang je het maar niet afrondt naar 3
(barbaars). Al lopend starten we deze
week en we nemen een pauze met
een mysterieuze goliarde. Het is iets

met een heilig gat in de muur. Gebruikt aub incognitovenster. Als je dit
opzoekt. Lopen kan lastig zijn daarmee gaan we dinsdag (pub)crawlen
samen met BEST en IAESTE. Als dat
niet je ding is kan je gerust eens decadent zijn en een operavoorstelling
meepikken over Frankenstein.
xoxo,
Dario en Iris

Gloryholiarde
Deze week gaan we de mysterieuze tour
op. Steek een orgaan door een gat en
win wat lekkers.
Aangezien feest graag mondjes vult,
vullen we alles op met alcohol doorheen
onze gloryhole. Durf jij de uitdaging aan?
Wie flink is krijgt lekkers, wie stout is mijn
roe.
Gratis vat om 23h00!

VTK @ The Opera: Frankenstein
Deze langverwachte wereldcreatie, met en
over geavanceerde technologie wordt voor
het eerst gebracht in de Muntschouwburg te
Brussel. Ook wij gaan dit spektakel in de Munt
te Brussel gaan bewonderen op 12 maart
2019. Twijfel niet en schrijf je snel in, want de
plaatsten zijn beperkt.
De prijs voor leden is €15 en voor niet-leden
€20, in deze prijs zit ook het vervoer naar de
munt en terug gerekend.
We spreken af om 18.10u aan Gent-Sint-Pieters
station om samen met de trein van 18.23u
naar brussel te vertrekken.

Delta Promo’s
Maandag
Cornet 1+1
Dinsdag		
Gin Tonic 3.5 euro
Woensdag
BaCo 4 euro
Donderdag
Wodka-Redbull 4 euro
Shot van de week is Passoa!
Delta Lounge is terug open! Welkom
elke dinsdag en woensdag.

Ingenieurscantus
Ingenieurs aller landen verenigt u! Allé het is te zeggen, VTK en VLK rep jullie luie kont
naar delta want het is weer tijd voor de enige echte ingenieurscantus. Op deze cantus
bewijzen de burgies, archies en de boeren nog eens waarom ingenieurs superieur zijn.
Deze cantus is enkel voor VTK gedoopten.

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
19:15
20:00
21:00

Dinsdag

20:00
18:00
20:00

Woensdag
19:00
20:00

Donderdag

11/03							
Lopen rond de watersportbaan		
Plateau
BEST AV 9				
The Foundry
Gloryholyarde				Delta

12/03							
VTK @ The Opera: Frankenstein		
Young Potential eve			
International Buddy Evening: Pub Crawl

SP station
Audit. Oehoe
Plateau		

13/03 							
IAESTE AV9				VTK Groen
Ingenieurscantus				Delta		

14/03

19:15
Speedteamtraining V			
			

Plateau

VTKalender
Proficiat
Chloë Verstraete ,
aangzien het Pi- week is krijg
je een taart! Je mag die komen
ophalen in Blauw! Breng je
opgeloste manna naar blauw
voor woensdagavond en maak

Puzzel van de week

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

Wat wordt hier afgebeeld?....................................

