
 ma 21/11 
 19:15 Lopen rond de watersportbaan  Plateau / GUSB
 21:00 Karaoke goliarde   Delta 

 di 22/11 

 18:00 IFK Judo    GUSB 
 18:00 BEST Motivation Letter Workshop  VTK Groen 
 20:00 IAESTE Quiz    Campus Bio-Ir 
 20:00 Beergames    Delta

 woe 23/11 

 20:45 Zwemtraining    GUSB 
 
 do 24/11 
 20:00 Winetasting    Delta

MANNA 9
21 - 25 Nov: Promille week

Hey VTK-ers!
 
Nu we allemaal afgelopen week een 
mooie balans gevonden hebben  
tussen studeren en amusement,  
is het deze week tijd om de  
examens en deadlines nog even uit 
het hoofd te zetten. Sport geeft  
meteen het goede voorbeeld en 
voorziet ons van voldoende jenever 
om die saaie maandag te vergeten. 
Je stembanden zullen voldoende ge-
smeerd zijn voor de karaoke goliarde! 

Naarmate de week vordert, stapelen  
de promilles zich op. Zo worden de 
beergames ongetwijfeld de start 
van een fantastische avond! Om de 
week in stijl te eindigen gaan we nog 
op winetasting met cultuur. De bob 
en bobetten hoeven ook niet stil te 
zitten. Er zijn namelijk ook genoeg 
sport- en intelectuele activiteiten 
gepland dus lees snel verder!

Prosit!
Dries & Kirsten 

VTKalender 



 KARAOKE GOLIARDE 
Kom maandagavond luidkeels liedjes 
meezingen op onze karaoke goliarde en 
show je zangtalent of brul gewoon in de 
microfoon. Het maakt niet uit hoe vals 
je zingt. 
GRATIS VAT om 22u om de stembanden 
te smeren!

 INTERNSHIPFAIR 
Zin om na twee of drie jaar bacheloropleiding je eerste stappen in de 
bedrijfswereld te zetten? Wil je de opgedane kennis eindelijk in de 
praktijk toepassen? Zoek je een mogelijkheid om je volgende 
academiejaar voor 3 à 6 studiepunten lichter te maken? Dan is de 

 IFK JUDO 
Dinsdag 22 november strijden we letter-
lijk om de glorie voor VTK: er moet namelijk  
gevochten worden! Onze judoka’s geven het 
beste van zichzelf in het GUSB (zaal 4) vanaf 
18u00. Zin om mee te vechten? Stuur dan als 
de bliksem een mailtje (met vermelding van 
gordel) naar sport@vtk.ugent.be. Ook mensen 
die nog nooit judo hebben gedaan zijn zeker 
welkom, we zoeken vooral nog dames!

 SHOT VAN DE WEEK @DELTA 
Deze week is de shot van de week blueberry 
likeur! Kom dus zeker eens langs in Delta om 
dit lekkers te drinken voor slechts 1 euro!

 BEERGAMES 
Kroon je tot beerpong of slap a cup koning 
van VTK! We starten de activiteit om 20u 
met een beerpong toernooi! Niet treuren  
als je direct bent uitgeschakeld, want de  
verliezers mogen beginnen met het andere 
deel van de avond. Slap a cup tot de vaten 
op zijn of je er genoeg van hebt ofc. 



 JENEVERLOOP 
Lopen - jenever - lopen - jenever - lopen - 
jenever - lopen - jenever - lopen - jenever.  
Meer uitleg heeft dit niet nodig. We  
verzamelen om 19u15 aan de voorkant 
van de plateau en om 19u30 aan het 
GUSB. Deelname is gratis!

 WINETASTING 
VTK heeft een winetasting voor jullie in petto 
op 24 november! Wil jij je kennis uitbreiden over 
de lekkerste wijnen? Kom dan mee proeven in 
de lounge van Delta. Er zullen ook lekkere hapjes  
voorzien worden om onze honger te stillen.  
Leden betalen 10 euro, niet leden 15 euro.  
Inschrijven kan op onze site!

 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.

 SINTERKLAAS 
Zoals jullie allemaal ongetwijfeld live gevolgd  
hebben vorig weekend, is de Heilige man uit Spanje  
weer in het land. De Sint heeft ons laten weten 
dat hij zeker ook langskomt bij de archies en  
burgies maar dan moet hij wel weten welke  
kindjes stout geweest zijn! Heb jij nog grappige, 
leuke of zatte verhalen over één van je mede- 
studenten, stuur ze dan zeker door naar  
sinterklaas@vtk.ugent.be. Of voor de hele stoute  
kindjes kan je ze rechtstreeks doorsturen naar 
zwartepiet@vtk.ugent.be of roetpiet@vtk.ugent.
be (voor de politiek correcte kindjes).



Proficiat aan Pieter Deleu! Je hebt de  
piramide van vorige week correct op- 
gelost! Je mag je prijs maandag ophalen 
in VTK Blauw! 

In onderstaande puzzel zie je aan de rand 
telkens het aantal vakjes dat je achter-
eenvolgend moet inkleuren. Als je het 
goed doet, herken je misschien de vorm 
van een land. Vul dit in op de stippellijn 
onderaan en maak kans om een super-
coole drone te winnen. Steek de op- 
geloste Manna binnen in Blauw voor 
woensdagmiddag en maak kans op een 
nieuwe prijs!

 PUZZEL VAN DE WEEK 

 COCKTAILFUIF 

 FOTO VAN DE WEEK 

 IAESTE PUZZEL 
Omdat IAESTE nog veel meer doet dan jullie internationale stages aanbieden, verzorgen zij deze 
week de Manna-puzzel! We geven nog een kleine hint mee: In het land waarnaar we op zoek zijn, 
kan je ook op IAESTE-stage gaan! Zou je zelf ook graag op stage gaan in het buitenland? Spring 
dan zeker binnen op de infoavond op 30 november om 19u30 in aud D.

naam....................................................     e-mail...................................................  antwoord..........................................


