MANNA 13
8-14 februari :Le nouveau semester
Hey beste VTK-Leden,
Het nieuwe semester is begonnen!
Nieuwe vakken, nieuwe uitdagingen
en natuurlijk nieuwe VTK-activiteiten
om naartoe te gaan! Voor de eerstejaars heeft het tweede semesten nog
een extra verrassing in petto, jullie
krijgen maar liefst voor de helft van
jullie studiepunten les van jullie favoriete Professor, Hennie De Schepper
(eigenlijk 14 van de 30 maar close
enough). Hopelijk zijn jullie goed uitgerust van de voorbije examens en
klaar om er terug tegen aan te gaan!

Het 2de semester betekent ook dat
er weer een heleboel topactiviteiten
aankomen, zo is het nu al uitkijken
naar het galabal, de lentefuif en de
12 urenloop! Maar ook deze week al
hebben onze praesidiumleden gezorgd dat er genoeg te doen is zodat
jullie je niet hoeven te vervelen. Om
de overgang van de lesvrije week naar
het nieuwe semester wat vlotter te laten verlopen zorgt feest bijvoorbeeld
voor een après ski goliarde, en we
hebben ons laten vertellen dat het die
dag wel eens zou durven sneeuwen ;) !
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Après-ski loop				GUSB
Après-ski goliarde			Delta

Kommaneuken				VTK groen
Muurklimmen				Blaarmeersen

Speedteamtraining			GUSB
Carnavalscantus			Delta

Danslessen tango			Ledeganck
Comedy night				De Centrale

Carnavalscantus

Op dit moment zou je je punten van de voorbije examens al gehad
moeten hebben. Dus aan allen die goede punten hebben: proficiat!
Aan allen die geen goede punten hebben: .... ook proficiat! Want jullie
hebben dus allemaal een goede reden om vanavond te komen cantussen!
Kom dus tezamen af naar onze eigen cantuszaal @Delta om op het
“gemak” een liedje te zingen en een pintje te drinken.

Après-ski loop
We zetten ons episch avontuur van vorige week nog even verder en
we doen er nog een après-ski bovenop. Wie meeloopt, krijgt achteraf
gratis Glühwein.

Muurklimmen

Het is tijd om die klimtechnieken weer uit de kast te halen. Dinsdag gaan
we om 8u naar hal ‘Bleau’ aan de Blaarmeersen waar we 2u lang mogen
lengteklimmen. Dit allemaal voor de spotprijs van €7.

Après-ski goliarde
Een goliarde voor zowel zij die liever nog altijd in de bergen zaten
te après-skiën, als voor zij die dit jaar niet in de bergen geraakt zijn.
Feest voorziet de ideale après-ski party volgens het klassieke recept: jägermeister, flügelshots, gratis bier, skihits en sneeuw. See
you @ Δ!

Delta heropeningsweek

Delta begin het nieuwe semester goed! Maandag vervangen
we de promo op Cornet naar er eentje op Brugge Tripel (voor
2 euro) voor héél het semester. Dinsdag staat Rodenbach in de
kijker, zowel de gewone Rodenbach als de Rosso zijn aan 1,5
euro te verkrijgen! Woensdag kan je lekker komen opwarmen
met een jenever voor maar 1 euro.

Cursussen bestellen

Tijd om je nieuwe cursussen te bestellen! Haast je naar vtk.ugent.be/
cursus/ om je bestelling te plaatsen

VTK speedteamtraining

Vanaf week 1 gaan we van start met de speedteamtrainingen, deze zijn meer gefocused op explosiviteit dan het traditionele rondje rond de watersportbaan. Coach Jim
‘Beton’ Declerck staat te popelen om er samen met jullie in te vliegen en jullie klaar
te stomen voor de 12-urenloop waar er rondjes van ongeveer 400m zullen worden
gelopen. We spreken af om 19u op de atletiekpiste aan de blaarmeersen (Zuiderlaan
5). Maar voor de mensen die het niet weten zijn, afspraak aan Plateau om 18u45 mét
fiets!
Wil jij deel uitmaken van het VTK speedteam en VTK aan de overwinning helpen op
de 12-urenloop? Stuur dan zeker en mailtje naar sport@vtk.ugent.be of spreek met
één van de sportpraesesen. Speedteamleden krijgen op de 12u loop een gratis T-shirt
maar vergaren vooral eeuwige roem.

Show
Wil jij deel uitmaken van het showteam?
Acteren, dansen of decor. Kom naar de
eerste repetitie om eens te luisteren of
het iets voor jou is. Dinsdag 9 februari om 20 uur in het Technicum, gewoon
wachten bij de ingang aan de kant van
de UFO.

Comedy night

We willen het semester al lachend beginnen!
Voor de luttele prijs van 5 euro (lid) of 8 euro
(niet-lid) kan je genieten van een schitterend
optreden van Kamal, David Galle en Gunter
Lamoot. De Comedy Night gaat door op donderdag 11 februari in De Centrale. We gaan
van start om 20 uur.

Danslessen
Het Galabal der Ingenieurs is nog een eind weg. Wil jij nu al zeker stellen dat je tegen die
dag de juiste moves hebt? Wij organiseren een 4-lessenreeks Argentijnse Tango vanaf
de eerste week van het tweede semester. Meer info vind je op de VTK-site.
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Stagefair

PUZZEL VAN DE WEEK
Er zijn natuurlijk ook weer prijzen te
winnen met ons wekelijks raadseltje. Dit keer is het een calcudoku. Op
elke rij en kolom moeten de cijfers
1 tot en met 6 eenmaal voorkomen,
en in elk vakje moet de som, vermenigvuldiging, deling of substractie van de cijfers het getal in de
rechterbovenhoek geven. De volgorde van bewerkingen mag je zelf
kiezen. Steek de opgeloste Manna
binnen in Blauw voor woensdagmiddag en win een supercoole prijs!
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