
MANNA 9
16-20  Nov: Gin en shotjes, ‘t wordt zotjes!

Hoi VTKers! 

Nadat we aan onze conditie hebben 
gewerkt met het lopen rond de water-
sportbaan of de zwemtraining kunnen 
we maandag terecht op de shotjes-
goliarde. Hoerah, goedkope shotjes 
in alle smaken en kleuren! Dat wordt 
weer een avond om nooit te verge-
ten! Voor de mensen die het net iets  
fanciër willen is er woensdag natuurlijk 
ook de Gintasting. We zijn nog maar  
net bekomen van onze trip naar  

Leuven vorige week en nu staat die 
bus weer klaar, deze keer voor een 
cantus met VTK-Leuven! Het thema 
van de cantus is Harry Potter. Ga vlug 
je staf halen bij Oliviander en trek je 
gewaad aan. We zullen de Leuvenaars 
een laten zien wie er het best kan  
toveren. Vooral in het laten verdwij-
nen van pintjes kunnen we hen nog 
veel leren ;)

Groetjes, Klaas en Wout 

ma 16/11 
 19:00 Lopen rond de Watersportbaan  GUSB 
 19:30 IFK volleyball heren   GUSB 
 20:30 Zwemtaining    GUSB
 21:00 Shotjes Goliarde   Delta

 di 17/11 
 17:00 Got-IT     De Steenakker (zie site) 
 
wo 18/11
 20:00 Gintasting    Tasttoe Two 
 20:00 IFK minivoetbal dames   GUSB

do 19/11
 19:00 Cantus in Leuven   ‘t Elixir

VTKalender



Ma 16/11: Shotjesgoliarde
Shot, shot, shot, shot, shotssssss!!! Vanavond gaan we weer totaal naar de 
kleurpotloden (ja, dat is een eufemisme voor kloten). Zak dus nog allemaal 
eens af naar Delta. Wij zullen alvast de goot eens vegen zodat ze wat proper 
is ;)

Di 17/11: Got-IT
Dit event is speciaal gericht op de studenten die wel geïnteresseerd zijn in een job 
in de IT-branche. Meestal focussen we dus op studenten Computerwetenschappen 
en Elektrotechniek. Je krijgt hier de kans om in contact te komen met de vertegen-
woordigers van vele bedrijven, en deel te nemen aan een workshop rond IT.



Wo 18/11: Gintasting
Gin is hipper dan ooit! Tijdens deze 
tasting word je ondergedompeld in de 
wondere wereld van de Gins, kom je 
meer te weten over de grote verschei-
denheid aan stijlen en soorten, en proef 
je verschillende smaken en aroma’s.

EBEC
In de voorrondes van de  
jaarlijkse European BEST engineering  
competition los je met een team van  
vier een uitdaging op en breng je het ook 
tot leven! Ingestorte hangbruggen, op hol 
geslagen treinen, ... alles is mogelijk! Scan 
de QR code lop de volgende pagina en 
schrijf je in, of vind on op facebook: EBEC 
Preliminaries Plateau. Win je deze ronde 
krijg je niet alleen een mooie prijs maar  
mag je naar de volgende ronde en maak 
je ook kans om door te stromen naar de 
finale in Belgrado.

Do 19/11: Cantus in leuven
Hoe zou het nog met onze vriendjes in 
Leuven zijn? Ik zou willen zeggen dat de 
oude rotten onder ons zich nog zeker 
herinneren wat een epische cantus dit 
elk jaar is, maar vorig jaar zaten we helaas 
met een collectief zwart gat. Maar dat het 
episch was zal iedereen je zeker bevesti-
gen! Aarzel dus niet en ga mee Leuven 
onveilig maken!

 PUZZEL VAN DE WEEK 
Proficiat Hannes Vercauteren jij  
wint de prijs van deze week en 
mag je 18 droge worsten en  
premium mosterd komen  
halen in blauw! Deze week 
geen sudoku, maar zodat  
jullie je creativiteit al wat kunnen 
oefenen voor de ingenieurscom-
petitie EBEC heeft BEST een ander 
soort puzzel voor jullie gemaakt: 
vouw het blad op de juiste manier 
zodat het een kikker wordt! Steek je 
kikker (met je naam erop ) binnen 
in Blauw voor woensdagmiddag en 
win een supercoole prijs!
naam....................................................




