
MANNA 6
26- 30 Okt: De IFT beker, die is van ons!

Hoi liefste VTK-ers! 

Het is zo ver, het IFT staat voor de deur. 
Het hele jaar door halen alle sporters 
van VTK het onderste uit de kan om 
zichzelf klaar te stomen voor grote 
sportwedstrijden als het IFT. De hele 
dag door word er gezweet, afgezien 
en geroepen om ook dit jaar die grote 
en prestigieuze beker in de lucht te 
steken. Als je zelf niet echt sportief 
bent kunnen we je zeker als supporter 
 

gebruiken. Kom dus zeker afgezakt 
naar het GUSB vanavond. Ow ja, voor 
zij die er vorig jaar bij waren: jullie 
weten wat voor een leuke afterparty  
we er steeds organiseren als we  
winnen! 
Donderdag organiseren de dames 
van Cultuur de VTK Quiz, een  
bijeenkomst van de knapste breinen 
van Gent. Winnen is niet eenvoudig, 
maar wordt beloond met mooie  
prijzen!
Groetjes, Klaas en Wout 

ma 26/10 
 15:00 VTK @ IFT    GUSB
 15:00  IFK Veldloop    GUSB 
 21:00 Internationale Goliarde   Delta

 di 27/10 
 17:00 ExxonMobil Engineering Masterclass Plateau   

wo 28/10
 20:00 Advanced problem analysis training Aud E

 do 29/10 
 14:00 Doop     Geheim

vr 30/10 
 12:00 Halloween met Interne   Plateau 

VTKalender



DOOP
Donderdag worden de schachten Commilito, een 
belangrijk moment in hun studentenleven waar 
ze lang voor gewerkt hebben. Hangt er vrijdag 
een geurtje in de gangen van de Plateau? Wees 
dan maar vrij zeker dat het door hen komt. 

VTK @ IFT
Nu maandag zijn we klaar om te schitteren op het IFT! Kom onze teams hierbij 
naar de overwinning schreeuwen! Uiteraard zorgen wij voor gratis drankjes 
voor de supporters. Achteraf is er een spetterende afterparty in het GUSB.
Zeker afkomen dus!

International Goliarde
Maandag is er een Internationale Goliarde in Delta.  
Voor slechts 2 euro trakteren BEST en IAESTE je op 2  
internationale shotjes en een glas sangria. Het zou 
zonde zijn dit BESTe feestje te missen. Allemoale na 
Deltaaaaa!

HALLOWEEN MET INTERNE
Vrijdagmiddag nodigt Interne je uit in de 
inkomhal van de plateau voor een glaasje 
Pompoensoep in horrorthema. 



FOTO VAN DE WEEK

Citytrip Valencia
Zin in enkele dagen ontspanning in de Paasvakantie? Cultuur neemt je hiervoor mee 
naar Valencia! De combinatie van het zachte klimaat in de lente, eigen stadsstranden, 
goedkoop eten en drinken, een culturele binnenstad en moderne architectuur, vormen 
de ideale combinatie om even van je boeken te kunnen ontsnappen. Schrijf je in en 
geniet samen met ons van een zalige citytrip voor slechts €150. Inschijvingen gaan pas 
open op 23 november voor 14 man!

BALLENBADFEESTJE



Proficiat aan grapjas Lieze De Coppel, jij mag je hippe glazen-
set komen halen in blauw. Zoek de bovenstaande personen in 
de plaat en win de prijs van volgende week! Steek de opgeloste 
Manna binnen in Blauw voor woensdagmiddag.
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