MANNA 4
15-19 Oktober : Feestweek

Schachtengolliarde
Liefste VTK-ers
Het is week vier! Dit wil zeggen: geen
stinkende schachten meer en gedaan
met Wiba leren! Genoeg redenen
om te feesten. Gelukkig zorgen
wij deze week voor de meest epic
Vooruitfuif van het semester: de VTK
Openingsfuif! Twee uur happy hour
en de beste DJ’s van Gent, wie komt
er nu niet? Daarnaast hebben we
voor onze eerstejaars ook de eerste
initiatiedoop op de planning staan.

Geen nood, ouderejaars kunnen
hun wekelijkse rondje rond de
watersportbaan gaan lopen, zich
uitleven op de Beiaardcantus of
samen met VTK Sport gaan Karten.
Geen tijd om jullie te vervelen deze
week. Heel veel plezier!
Liefs,
De schacht van interne

Internationale Shotjesgoliarde
Vanavond slaan BEST en IAESTE de handen in elkaar
voor de jaarlijkse ‘Internationale Shotjesgoliarde’.
Draai aan het rad van fortuin, en waan je je voor
even in Mexico, Nederland, Italië, Rusland, of
simpelweg België. Misschien win je zelfs een heuse
‘reis rond de wereld’, maar probeer zeker veilig thuis
te geraken na je rondreis. Pas op, er lopen heel wat
internationale mascottes rond vanavond!

Beiaardcantus
De Beiaard zet zijn eerste tonen in, en
honderden studenten scanderen mee.
Als er een cantus is die onmisbaar is voor elke
gedoopte, is het deze wel. Alle FK kringen
komen samen om te zingen, drinken en dansen
onder de Sint-Baafskathedraal. Of het nu
regent, vriest of stormt, de studenten zullen er
staan, en we zullen de longen uit ons lijf brullen!
Commilitones en Praesidium van VTK, mis dit
niet!
Er dient betaald te worden in VTK blauw voor
je je ticket krijgt.

Delta promo’s

Kommaneuken

- Shot van de week: Rocket Shot Sour
- Bier van de maand: La Trappe
- Dagpromo’s:
--- Maandag: Cornet 1+1 3 euro
--- Dinsdag: Gin Tonic 3,5 euro
--- Woensdag: Wijn 1,5 euro
--- Donderdag: Wodka Red Bull Green 3,5
euro
Kom zeker ook eens de vernieuwde lounge
bekijken in Delta! Open elke dinsdag en
woensdag.

Voor iedereen die kommaneuken 1 gemist heeft, niet getreurd: kommaneuken 2 is in zicht.
Kom maandagavond om 18:30 in VTK
Groen het tweede ‘t Civielke foutloos
maken.
We voorzien jullie hier van lekker eten
en drinken dus als je niet afkomt is het
puur verlies!! Tot dan!

Initiatiedoop 1
Wiba is finally over! Of je het nu brak of brakker heb gedaan, maandagavond gaan we
met z’n allen wat ontspannen op de eerste initiatiedoop!
We gaan ons bij de initiatiedopen gewoon amuseren op zes geweldige activiteiten!
Zo gaan we paintballen voor €15, schaatsen, BBQ’en en nog meer superleuke
activiteiten. Wat we op deze eerste activiteit gaan doen is nog geheim, maar het
gaat echt superleuk zijn!
Ook worden jullie hier opgedeeld in peter/meter groepjes. Je krijgt enkele (al dan niet
gedoopte) peter/meters, die je in de mate van het mogelijke doorheen het eerste
academiejaar zullen loodsen! Denk aan opgeloste oefeningen, samenvattingen en
zelfs volledige examens.

Infomoment/receptie FRiS
CKO? OC? FR? Vliegen deze termen je soms rond de oren?
Ben jij vol enthousiasme om studentenvertegenwoordiger
te zijn aan onze faculteit, maar weet je niet hoe te
beginnen, wat het inhoudt en wat je kan betekenen?
Kom gerust langs op ons infomoment waar al je
onduidelijkheden worden opgehelderd!
Alle stuvers zijn ook welkom op de aansluitende receptie!
Maak kennis met het nieuwe bestuur of klets bij met de
andere stuvers met een lekker drankje in de hand. Het
wordt zeker een gezellige avond!
Zet je alvast op aanwezig op het facebookevenement:
https://www.facebook.com/events/247539322595816/
Locatie infomoment (gewijzigd!): Auditorium F, 19u-20u
Receptie: Naast VTK groen, 19u-22u

Sector Day -Consultancy
Wondering what type of work consultancy firms do? Wondering what makes the firms
different from each other? Wondering which firm fits your personality and ambitions
best? Discover all this and more during the Sector Day Consultancy!
You’ll get to meet Accenture, Avanade, Ernst & Young, Arthur D. Little, Delaware,
Deloitte and Sia Partners!
When: 15 October 2018, 18h15-23h
Where: WATT Factory (Vlasgaardstraat 52, 9000 Gent)

Maandag 24/09
18:30
18:30
19:00
19:00
21:00

Kommaneuken ‘t Civielke 2		
VTK Groen		
Sector Day - Consultancy			
Plateau / GUSB		
Lopen rond de watersportbaan		
Plateau / GUSB		
Initiatiedoop 1				Auditorium A
Internationale Schotjes Gollliarde		
Delta

Dinsdag 25/09
22:00

Openingsfuif				Vooruit

Woensdag 28/09
19:00
16:00

IAESTE AV2				
VTK Groen 		
Beiaardcantus				VTK Groen

Donderdag 29/09
18:15
19:00

VTKarting Endurance			
Dok Noord 6		
FRiS-infomoment/receptie			Auditorium F

VTKalender
Deze week hebben we een iets
moeilijkere Towersudoku voor jullie.
Proficiat Arne Geldof jij mag uw prijs
komen ophalen in VTK blauw. Steek
de opgeloste Manna binnen in Blauw
voor woensdagmiddag en win een
supercoole prijs!
naam....................................................
e-mail...................................................

Puzzel van de week

