
MANNA 7
5-9 November : Galabal Week 

Dag liefste VTK’ers

Deze week is het eindelijk weer zover, 
het moment waarop we allen al zol-
ang naar aan het uitkijken zijn, Het 
galabal der Ingenieurs!! Hopelijk heb 
je je mooiste kleedje of kostuum 
meegenomen naar Gent, want vrijdag 
is het uw moment om er schitter-
end uit te zien. Swingende bands in 
de balzaal, een overvloed aan Cham-
pagne en Cava aan de champagne-
bar, een zot feestje in de feestzaal. 

 
 
Verder is er maandag ook de 2de in-
titiatiedoop, die zal zeker de moe-
ite zijn, en zoals wekelijke gewoonte 
gaan we maandag ook lopen rond de 
watersportbaan. Als je nog strakker 
wil staan op het Galabal loop gerust 
mee.     
Fijne week!    
     
Lieve groetjes,    
Dario en Iris    

 Oktoberfest@Delta



Shot van de week: Trojka Caramel  
Bier van de maand: Brugge Triple
Dagpromo’s:
--- Maandag: Cornet 1+1 3 euro
--- Dinsdag: Gin Tonic 3,5 euro
--- Woensdag: Wijn 1,5 euro
--- Donderdag: Wodka Red Bull 4 euro

Delta promo’s

: Na een geweldige eerste initiatiedoop (waarna we nog steeds niet weten wat we met die frigo, 
zetels, ... moeten doen) is het nu tijd om jullie peter/meters beter te leren kennen. Hiervoor gaan 
we de Gentse straten onveilig maken in een pub crawl (of kroegentocht voor wie geen Frans kan). 
We laten ons leiden door de guidogids om op een zo voordelig mogelijke manier aan drank en ver-
snaperingen te geraken. Er zullen ook zeer leuke opdrachten zijn, zodat jullie elkaar nog beter leren 
kennen! Inschrijven via de VTK site.

Initiatiedoop 2: Pub Crawl

Maandag 5 november gaan we met VTK Fun Hockey 
spelen in de Kristallijn.
Fun Hockey is een alternatieve versie van het klassieke 
ijshockey. Goed kunnen schaatsen is geen vereiste. 
Ongeoefende schaatsers doen een poging om hun 
evenwicht te houden, de ijshockeystick op een juiste 
manier vast te houden en de puck vooruit te krijgen. 
De combinatie hiervan is niet altijd even succesvol, 
maar zorgt wel voor een grote dosis plezier!

Ijshockey

We zullen het rustig houden deze week 
aangezien we vrijdag Sint Laureins onveilig 
gaan maken. Als feest 100 galabal tickets 
ziet zetten ze een vat!

Prégalabal goliarde



Tuesday 6th of November.
Maak je klaar voor een vijfde editie van 
Drum and Bass in Delta!
Line-up:
Phase, Avalon dnb, Sorted Seizure, 
Wax & Winey, TDay, Hiraeth
Fee: 2 euro till 00.00h
4 euro from 00.00h till dawn  
Be there or be square!

Drum n Bass 5.0

Deze week is het eindelijk zover! Het beste feest 
van het jaar is daar, het galabal van VTK! Trek 
je strakste pak of mooiste kleedje aan en kom 
dansen op de zwoele muziek van la Folie Jolie of 
kom boitten met de boys in de feestzaal! Tot in 
het Godshuis!                                                                           
                                                                                               
Meer informatie vind je op de site. 
http://www.galabalderingenieurs.be

Galabal der Ingenieurs



Herinner je de towersudoku’s nog? 
Ideaal want hier komt een moeilijke.

Proficiat Robbe Adriaens u meme 
was epic. Daarom hebben we voor 
u een Galabalticket! Steek de op-
geloste Manna binnen in Blauw voor 
woensdagmiddag en win een super-
coole prijs!

naam....................................................

e-mail...................................................

Puzzel van de week 

Maandag 5/10

 18:30 S.D. - Supply chain & Management  Watt Factory  
 19:00 Initiatiedoop 2    Plateau   
 19:00 Lopen rond de watersportbaan  GUSB   
 20:00 BEST AV 4    The Foundry  
 20:00 Prégalabal Golliarde   Delta   
 20:15 Ijshockey    Kristallijn

Dinsdag 6/10 
 18:00 Drum and Bass 5.0   Delta 

Vrijdag 9/10  
 22:00 Galabal der Ingenieurs   Godshuis

Binnenkort Inschrijven voor  
 Winetasting     5/11  20:00 
 Kleutercantus     5/11 20:00

VTKalender 


