MANNA 9
19-23 November : Vrijgezellen-week

Galabal der ingenieurs
Dag liefste VTK’ers
We zijn ondertussen al week 9, tijd
gaat weer veel te snel. Maar niet
getreurd. We geven nog 3 weken een
rijk assortiment aan activiteiten.
Deze week starten we met de
langverwachte jeneverloop en daarna
zal de sfeer enkel maar toenemen
tijdens de karaokegoliarde. Tijd om
uw lijflied eens te delen met iedereen!
Dinsdag kan je eens decadent wijn
gaan proeven samen met Cultuur

en eventueel al wat gameplans
uitdenken voor het vrijgezellenfeest
de dag erna. Hierbij gaan VTK en
VPPK nog eens samen “feesten”.
Nog niet voldaan? Donderdag zijn het
beergames. Zo heb je toch een beetje
sport gehad deze week.
Wij wensen u een fijne week !
Groetjes
Dario en Iris

Karaokegoliarde
Na de jeneverloop kan je die gesmeerde kelen meteen uittesten op de karaokegoliarde! Wij voorzien liedjes en oordoppen zodat jullie je van je beste, muzikale kant kunnen laten zien. Per liedje dat
je (goed) zingt, krijg je een bon! We kunnen ook
bonnen innemen per slecht gezongen lied, dus
doe je best!

Winetasting
VTK heeft een winetasting voor jullie in petto
voor wie zijn kennis wil uitbreiden over de lekkerste wijnen.
Proef 6 heerlijke wijnen en krijg een volledig
extra glas van de wijn die jij het beste vindt!

VTK VPPK Vrijgezellenfeest
Woensdag 21 november gaan we de verbroederende toer op!
Kom gezellig barbecuën en daarna boitten of zelfs
gewoon boitten.
In ieder geval voorzien we om 21h00 een special
act, misschien zien we de VPPK wel strippen?
Doelgroep: koppels die hun vrijgezellen willen vieren om daarna te trouwen of vrijgezellen die iemand zoeken om mee te trouwen. Voor elk wat
wils dus!
Tot in de kelder van de Sint-Pietersabdij!
Tot in de kelder van de Sint-Pietersabdij!

Spring courses BEST
Wil je komende lente op een onbeschrijfelijk avontuur gaan? Nieuwe mensen leren kennen van over
heel Europa, bijleren over een super interessant onderwerp, een nieuwe stad en cultuur ontdekken
en het beste van al: onvergetelijke herinneringen creëren. Als dit je aanspreekt dan mag je de kans
niet laten liggen om op een BEST Course in spring te gaan.
Hiervoor moet je wel een motivatiebrief schrijven. Voor alle tips and tricks kan je naar www.best.
eu.org gaan en om feedback te krijgen kan je het sturen naar ghent@best.eu.org of simpelweg
eens langskomen in het BEST-IAESTE office.
Appliceren kan tot 25 november via www.best.eu.org
DON’T BE SHY, JUST APPLY!

Codesprint II
Na een meer dan geslaagde eerste
codesprint is het al tijd voor de tweede
editie van het jaar.
We sleutelen verder aan onze
fantastische VTK website. Mensen die
reeds naar codesprints zijn gekomen
zien we graag terug, maar ook
nieuwelingen die geïnteresseerd zijn in
webdevelopment zijn zeker welkom!
Deze dinsdag (20/11) om 6uur aan VTK
groen.

Koffieapparaat @VTK rood
We hebben sedert heden VTK rood
geupgraded, naast het goedkope
frisdrankautomaat is er nu ook een
koffieapparaat. Waar vind je deze kersverse
bonenkoffie? Ga naar rood en sta voor het
automaat. Draai 180° en steek een halve
euro in het machine en kies welke koffie je
wilt. Keuze gaat van gewone bonenkoffie
tot latte macchiato.

Maandag 19/11			
19:00
20:00
21:00

Jeneverloop				GUSB 			
BEST AV 5				
VTK Groen		
Karaokegolliarde				Delta		

Dinsdag 20/11
13:00
18:00
20:00
21:15

UGENT Business game 			
Oude vismijn
Codesprint II				VTK Groen
Winetasting				Delta (Lounge)
Zwemtraining				GUSB

Woensdag 21/11
21:00

VTK VPPK Vrijgezellenfeest 		

Sint-Pietersabdij

Donderdag 22/11
17:45
18:30
20:00

EBEC Preliminaries Plateau		
Atelier 1A
Kommaneuken ‘t Civielke 3		
VTK Groen
Beergames				Delta

VTKalender
Deze week gaan we verder met de
wiskundige puzzels.
Lisa Sonck, we zouden niet graag
hebben dat je ziek wordt. Daarom
heb jij deze week een speciale VTKsjaal gewonnen. Je mag die komen
halen in blauw. Steek de opgeloste
Manna binnen in Blauw voor woensdagmiddag en win een supercoole
prijs!
naam....................................................
e-mail...................................................

Puzzel van de week

