
MANNA 4
12- 18 Okt: Let the Hunger Games begin!

Hoi liefste VTK-ers! 

Wiba zit erop en dat moet gevierd 
worden! Maandag organiseren we 
een super leuke goliarde waarin we  
vieren dat de eerstejaars hun vuur-
doop achter de rug is en die van de 
tweedes morgen mag beginnen. 
Om de avond goed in te zetten kan 
je mee met ons gaan bierfietsen. De 
ideale voorzuip! Woensdag kan je met  
cultuur naar een Escape Room. Een  

spannende avond vol raadsels en  
horror.  Bekomen van al die adrenaline 
kan je de dag erna op onze tweede 
burgieavond deze week in delta.  
Verder organiseert ook recruit-
ment heel wat infosessies, lezingen,  
presentaties en andere kennis- 
makingsmomenten met onze  
sponsors. De ideale kans dus om je 
toekomstige collega’s te leren kennen!
 
Groetjes, Klaas en Wout 

ma 12/10 
 19:00 Lopen met dentalia   Plateau  / GUSB
 19:00  Bierfietsen    St-Pietersplein 
 19:30 Bain & Company Presentation  De Foyer 
 21:00 Wiba - Jaardrinkgoliarde  Delta 

 di 13/10 
 17.30 Introductiesessie Bluemix  Vlerick 
 19:00  Voordoop    Geheim  

wo 14/10
 20:00 Escape Room    Zie site

 do 15/10 
 19:00 McKinsey&Company Connect event Brussel
 22:00 Delta Party    Delta 

VTKalender



VOORDOOP
Geïnteresseerd in het leven als Commilito? Dan is 
dit het moment waar jouw avontuur begint! Ga 
naar de site en schrijf je in! Je zal het je later niet 
beklagen ;)

ESCAPE ROOM
De deur valt dicht, je bent opgesloten! Samen met 
je team heb je exact één uur de tijd om te ontsnap-
pen uit de mysterieuze kamer. CAN YOU ESCAPE?

Vijf teams van zes personen krijgen op woensdag 
14 oktober de kans om deel te nemen aan deze 
spannende zoektocht. De inschrijvingen openen 
op maandag 5 oktober vanaf 19:00. 

DELTA PARTY
Cuz there ain’t no party like a Delta party! Verwacht je aan een 
zot feestje met te gekke promo’s op het gelijkvloers, een super 
chille lounge op de eerste verdieping en het grootste ballenbad 
van de Benelux in de cantuszaal. Kan niet tegenvallen...

WIBA - JAARDRINKGOLIARDE
Zoals iedereen wel weet staat je lever in voor het verwerken van alcohol. 
Erg belangrijk want voor deze goliarde zul je die ijzersterke lever kunnen 
gebruiken! We zullen nauwgezet bijhouden hoeveel pintjes elk jaar drinkt 
om te kijken welk jaar de sterkste levers heeft. Aangezien de 1e jaars nog iets 
minder ervaring hebben en omdat Wiba juist gedaan is, krijgen zij één pintje 
voorsprong en krijgen zij 2 bonnetjes i.p.v. 1. Kom dus zeker af naar Delta en 
verdedig jouw jaar! See you at Δ!

SLEUTELGATEN
Kan je soms ook je lach niet inhouden bij de brakke Engelse  
uitspraken of grappige opmerkingen van je prof?  
Deel ze met ons zodat we ze kunnen vereeuwingen  
in het volgende ‘t Civielke. Stuur jou profs  
blunders op naar pers@vtk.ugent.be



VOLLEYBAL TRY-OUTS
Deze donderdag houden we een oefenmatch volleybal voor alle liefhebbers 
en sportfanaten. Niet enkel getrainde volleyballers zijn welkom, iedereen 
maakt kans om geselecteerd te geraken voor onze awesome VTK-teams (3)! 
Erna wordt er getrakteerd in de sportsbar van het GUSB. Schrijf je zo snel 
mogelijk in op de VTK-site. 

OEFENMATCH MINIVOETBAL:
Om goed voorbereid te zijn op de IFK’s minivoetbal en 
omdat jullie elkaar al eens zouden kunnen leren kennen, 
organiseren we dit jaar een oefenmatch op woensdag 
14 oktober (van 19u tot 22u) in het GUSB. We spreken af 
om 18u45 aan het GUSB of met fiets om 18u25 voor de 
ingang van het Jozef Plateaugebouw, voor als je het niet 
weet zijn. Wil je meedoen met deze oefenmatch? Stuur 
dan een mailtje naar sport@vtk.ugent.be.

BIERFIETSEN
 Tijd om te gaan sporten met feest! Jaja, 
feest is ook sportief! Wij nemen jullie mee 
op fietstocht door Gent. En zoals het feest 
betaamt zullen we genoeg bier voorzien, 
want we gaan met zen allen tesamen 
fietsen op 2 bierfietsen. Ideale prédrink 
voor de goliarde dus ;)

QUIZ
De jaarlijkse traditie van de VTK-quiz wordt ook dit jaar voortgezet. Hier zullen prof-
fen, alumni, ereleden, assistenten en VTK-leden het tegen elkaar opnemen. Deze  
intelligente geesten zullen op de proef gesteld worden door een reeks uitdagende on-
derwerpen. Er vallen opnieuw mooie prijzen te winnen! Inschrijvingen openen op 11 
oktober om 19:00.



Proficiat Robbe Landuyt, jij mag 
je prijs maandag komen halen in 
blauw. Ook deze week hebben 
we een sudoku voor jullie klaar. 
Plaats 1-8 in elke snede en zone. 
Steek de opgeloste Manna binnen 
in Blauw voor woensdagmiddag en 
win een supercoole prijs!
naam....................................................

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