
 MANNA 3 
 7 oktober -  11 oktober 

Yoo VTK’ers!

Deze week zullen er weer enkele 
oude vetes naar boven komen op de 
 provinciegoliarde. Vorig jaar hield 
 Oost-Vlaanderen de trofee thuis door 
het meeste pintjes te drinken, de  andere 
 provincies hebben iets goed te maken! 
Die avond zullen  jullie  ongetwijfeld 
 extra kilootjes opdoen. VTK zou VTK 
niet zijn, mochten wij ook daarvoor 
geen oplossing hebben. Kom voor de 
goliarde  een toertje meelopen rond de 
watersportbaan, deze week zullen wij 

Sport hierbij assisteren. Donderdag is 
er ook het jaarlijkse pokertoernooi. Er 
zijn mooie prijzen te winnen, maar ook 
als je voor de eerste keer pokert kun je 
zeker je kans wagen. Wij zullen er alvast 
bij zijn!

Tot volgende week,
Charlotte en Pieter

19:00 Lopen met Interne   Plateau

16:30 Beiaardcantus     Sint-Baafsplein

20:00 Pokeravond   Parochiezaal de Kring

21:00 Provinciegoliarde Porter House 
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Zin om WEB & ICT medewerker 
te worden en mee te helpen aan de 
site? Kom dan gerust eens langs op 
onze eerste code sprint! Een avondje 
 programmeren, met gratis frietjes 
en drank, meer hebben wij, nerds, 
niet nodig. Heb je nog niet veel 
 ervaring? Wij helpen je op weg. Meer 
 uitleg over Web & ICT medewerker 
worden vind je op de site. Tot dan!

Van 1 tot 3 november brengen we onze 
noorderburen een bezoekje in hun 
 pittoreske hoofdstad! Zij het uit  culturele 
 interesse, omdat je het plaatselijke 
 nachtleven wilt induiken, of gewoon  omdat 
je er even tussenuit wilt, deze citytrip heeft 
het allemaal. Voor €65 voorzien we de 
busreis, twee overnachtingen met ontbijt 
en onbeperkt gebruik van het openbaar 
vervoer. Meer informatie op de website!

Hou je vast voor een luid  klokkenspel, 
want de  beiaardcantus komt er aan. Op 
het  Sint-Baafsplein komen alle kringen 
samen om een enorme  openluchtcantus 
te houden. Onder  begeleiding van de 
Gentse  beiaardier gaan we het niveau 
van cantussen een stuk hoger, groter, 
 zatter en plezanter maken. Voor deze 
 activiteit is inschrijven verplicht, b etalen 
doe je op voorhand in VTK Blauw!

Zijn jouw eetgewoonten met de 
start van het  academiejaar ook terug 
 gekelderd?  Heb je meermaals per week 
een schuldgevoel als je ‘s nachts thuis 
komt? Of ben je gewoon een kleine 
sport-junkie? Kom dan zeker  maandag 
met Sport rond de watersportbaan 
lopen! We verzamelen om 19u aan de 
plateau en om 19u15 zijn we aan het 
GUSB.  Deze week loopt Interne mee.

Beiaardcantus

Lopen met Interne

Codesprint 1

Citytrip Amsterdam



Deze maandag is het weer tijd voor één 
van de zotste en vooral zatste  goliardes 
van het jaar: de provinciegoliarde! Het 
 concept is zeer eenvoudig, je drinkt 
zoveel  mogelijk en bij het bestellen van 
je pint zeg je  van welke provincie je bent. 
De provincie die het meest gedronken heeft 
tegen het einde van de avond is gewonnen 
en wint eeuwige glorie en het recht om de 
andere provincies eens goed uit te lachen.

Heeft je prof een hilarische 
uitspraak gedaan? Een gigantische 
flater  begaan? Is er iets grappigs 
 voorgevallen in het auditorium? Deel 
dit dan gerust met je  medestudenten! 
We plaatsen dit dan  in het  volgende 
‘t Civielke. Stuur een mailtje 
naar sleutelgaten@vtk.ugent.be!

Het is zover, de jaarlijkse 
 pokeravond staat weer voor de 
deur! Toon je talent om een van 
de mooie prijzen te winnen of 
gebruik je pokerface om je naar 
de top te bluffen. Deze populaire 
activiteit zal snel vol zitten dus 
wees snel bij de inschrijvingen.

Provinciegoliarde

Sleutelgaten

Pokeravond

Onze teergeliefde doopperiode komt er 
weer aan. Woensdag 16  oktober  begint 
de  welbekende voordoop, dit is het 
 begin van de  doopperiode.  Woensdag 
30 oktober is het dan tijd voor de doop 
en  aansluitend de  doopcantus, hierna 
mag je jezelf  volwaardig  commilito 
 noemen!  Opgelet: e nkel  voor 
 tweedejaars of ouderen 

Doop
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 FOTO VAN DE WEEK 

Naam:.................................................................  e-mail:............................................................

Iedere week staat er in de  
manna een puzzel. Los hem 
op, steek hem voor  woensdag 
in de  mannabrievenbus in 
VTK Blauw en win een su-
percoole prijs! De winnaar 
van deze week is Friedl Ru-
brecht. Je kan uw cinematicket 
 komen afhalen in VTK Blauw

 PUZZEL VAN DE WEEK 

Sport Kick-Off


