
 ma 14/11 
 18:30 IFK volleybal dames   GUSB
 19:00 Lopen rond de watersportbaan  Plateau / GUSB 
 19:00 FRiS-vergadering 2   VTK Groen
 21:00 Jaardrink goliarde   Delta 

 woe 16/11 

 20:00 Danslessen Salsa   Ledeganck
 20:45 Zwemtraining    GUSB
 22:00 Cocktailfuif    Delta 

 do 17/11 

 19:45 Sector Day - Chemistry & Energy Delta

MANNA 8
14 - 18 Nov: Verdeel & heers week

Hey VTK-ers!
 
Het is ondertussen al week 8 van de 
12 in dit eerste semester. Voor velen  
onder jullie begint de druk stilaan 
op te bouwen en de stress toe te  
nemen. Projecten vliegen je om de 
oren, telkens groepswerken met 
andere mensen en verschrikkelijke 
deadlines. Of heb je testjes waar-
van je on the spot kan van beginnen 
wenen? Niet getreurd! Deze week is 
het namelijk verdeel & heers week.  

We hebben enkele fantastische  
avonden voor jullie gepland, met 
onder andere een keiwijze jaardrink 
goliarde en ook een cocktailfuif van 
jewelste! Daarnaast is er deze week 
ook wat tijd om je eens achter die 
boeken te zetten! Of ze voor de 
eerste keer eens open te doen  
misschien. Dus werk maar goed en  
geniet dan des te meer van de 
ontspanning die wij voorzien achteraf.  
Veel succes/plezier! 
Dries & Kirsten 

VTKalender 



 CURSUSSEN 
Nog op zoek naar je cursussen? 
Maak een afspraak om ze op te  
halen door een mailtje te sturen naar 
cursus@vtk.ugent.be. Haast je want 
handboeken kan je nog verkrijgen tot 
week 8 en cursussen tot week 10. Na 
week 10 is de cursusdienst volledig 
gesloten!

 JAARDRINK GOLIARDE 
I’ll tell you folks, this drinking game is HUGE! 
Waarschijnlijk de grootste drinkwedstrijd van 
België! Alle verschillende bachelor en master 
jaren nemen het tegen elkaar op. Het jaar 
waarvan de studenten het meeste pintjes 
drinken wint. Kom dus allemaal af en verdedig 
jullie eer! Om jullie extra aan te moedigen zal er 
ook een gratis vat gegeven worden!!

Ace all your 
testjes

Ace all your 
exams

Have a 10/20 on  
all exams

Hope they have 
pizza pepperoni

Hope they 
deliver pizza 
in Zwijnaarde 

while working on 
projects

Finish bachelor in 
only four years

 IFK VOLLEYBALL DAMES 
Op maandag kunnen we al het vrouwelijk  
volleybal talent gebruiken voor de eerste  
ronde van het IFK Volleybal dames. Kan je wel 
een beetje volleyballen? Neem dan zeker zo 
snel mogelijk contact op met Sport!



 SECTOR DAY - CHEMISTRY & ENERGY 
Onder het motto de laatste zullen de beste zijn, sluiten  
we donderdag onze Sector Days af. Een leuke cocktailwork-
shop afgewerkt met een netwerk receptie is het ideale  
recept om de chemische en energie industrie te leren  
kennen. Donderdag 17 november, 19u45 @ Bar Des Amis!

 COCKTAILFUIF 
De klassieker onder de fuiven, een cocktail- 
fuif, altijd ambiance! Dit jaar wordt je  
verwend met enkele klassiekers zoals de  
ginto en de bacco. Maar er zullen ook twee  
verrassingen verkocht worden, de Black Barbie 
en de Joris’ cocktail, kom ze zeker eens testen!  
Allemaal aan VTK prijzen natuurlijk!

 ZWEMTRAINING 
Met de zwemmarathon van 5 december 
in ons achterhoofd gaan we vanaf nu elke 
woensdag een zwemtraining organiseren. 
De ideale manier om jezelf voor te bereiden!  
Afspraak woensdag om 20u45 in het GUSB.



Proficiat aan Jens Janssens en Edward 
Samoy! Jullie hebben de sudoku van de 
vorige manna correct opgelost!  Dankzij 
Delta krijgen jullie elk een set van 6 retro  
Palm glazen. Kom ze vanaf maandag 
ophalen in VTK Blauw! 

Deze week krijgen jullie een totaal ander 
soort raadsel! TIP: je moet twee waarden 
gokken en dan controleren. Steek de 
opgeloste Manna binnen in Blauw voor 
woensdagmiddag en maak kans op een 
nieuwe prijs!

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

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

 PUZZEL VAN DE WEEK 

 FOTO VAN DE WEEK 

 HALLOWEEN PARTY 


