
MANNA 18
18 - 22 Maart : Lenteweek

Liefste VTK’ers

Deze week is een van de mooiere 
weken van dit semester, dit om   
meerdere redenen. Ten eerste 
verlengd weekend en ten tweede 
een hele week gevuld met leuke 
activiteiten. Het hoogtepunt 
is ongetwijfeld de Lentefuif op 
woensdag. Een fuif met een geniaal 
concept 5 bier = 3 geld. Ik hoop dat 
iedereen een ticket heeft kunnen 
bemachtigen want deze waren in een 

recordtempo uitverkocht! Ter 
voorbereiding van de lentefuif gaan 
we dinsdag bierfietsen. Je weet wat 
ze zeggen hé, goed begonnen is half 
gewonnen. Als je donderdag wakker 
wordt na lentefuif en denkt “aaa mijn 
hoofd” kan je gezellig komen gamen 
op ThermiLAN.    
   
xoxo,
Dario en Iris

VTK Jobfair part 2



Voor de vijfde vergadering van het jaar brengt FRiS een bezoek 
aan Campus Schoonmeersen. Op de agenda staan de enquête 
duurzaamheid, het studentenoverleg met de Universiteit Twente, de 
hervorming van onze statuten en learning analytics. Tot vanavond!

Initiatiedoop 5 : Bierbowling

Na de voorlaatste testjes is het ook tijd 
voor de voorlaatste initiatiedoop.
Deze keer gaan we bierbowlen! Een 
beetje kegels omver smijten en een 
drankje nuttigen. Wat moet dat meer 
zijn? Een afterparty in delta misschien? 
Die is er ook! Geen reden om niet te 
komen dus!
Iniatiedoop 5 is enkel voor de eerstejaars. 
Peters-en meters kunnen ons achteraf 
vervoegen op de afterparty in Delta!

Voor de vijfde vergadering van het jaar 
brengt FRiS een bezoek Vind je ook dat 
onze faculteit meer moet inzetten op 
duurzaamheid? 

Vul dan onze enquête (QR-code) in! 
Per ingevulde enquête schenken 
we €0.10 aan het goede doel!

FRiS vergadering 5

Enquête duurzaamheid



Wordt je donderdag wakker met een serieuze lentefuifkater, ben je een gepassioneerde 
gamer of wil je gewoon wat chillen in het verlengd weekend? Kom dan zeker eens af 
naar onze LAN-party, je kan er één van onze mooie prijzen winnen, gebruik maken van 
een VR set of gewoon met wat vrienden op de Playstation spelen.
Inschrijven kan op onze site.

ThermiLAN

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

Delta Promo’s



Welke kaart moet “?” zijn ?....................................

Proficiat   Louis De Vos , je 
krijgt een Deltatrui! Passeer 
eens langs blauw en dan kijken 
we  voor een maat die je past.  
Breng je opgeloste manna naar 
blauw voor woensdagavond en 

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

 

VTKalender 

Puzzel van de week

Maandag  18/03      

 19:00 FRiS Vergadering 5   C.1.052  
 19:15 Lopen rond de watersportbaan  Plateau   
 20:00 BEST AV 9    The Foundry 
 21:00 Goliarde     Delta 
 21:00 Initiatiedoop    Delta

Dinsdag 19/03      
 18:00 Infomoment Praesidium   VTK Groen 
 19:00 Bierfietsen    Sint-Amandstr 80

Woensdag  20/03  
 22:00 Lentefuif    Vooruit 

Donderdag  21/03 
 19:15  Speedteamtraining VI   Plateau 

Donderdag 21/03 - Zaterdag 23/03
 18:00 ThermiLAN    Therminal 
    


