
MANNA 1
26 september - 2 oktober

Beste oude en nieuwe 
VTK’ers,
Na meer dan tweeënhalve 
maand pure verveling, of 
erger: herexamens, is het 
academiejaar eindelijk weer 
begonnen! Ja, ok, er zijn die 
lessen waar we eigenlijk toch 
wel verwacht worden. En ons 
zelfvertrouwen zal meteen 
de grond in geboord worden 
als we onze cursussen zijn 
gaan kopen in VTK-Pi. Maar 
VTK heeft dit jaar weer alles 
voorzien wat we nodig hebben 
om er alweer een geweldige 

tijd van te maken! Cantussen, 
de Openingsfuif, Sport Kick-
Off, Opnames van De Laatste 
Show, Goliardes, de Peter- en 
Meteravond, … Kortom: het 
wordt alweer legendarisch!
Wij hebben er alvast super-
veel zin in en zullen er alles 
aan doen om jullie volledig 
op de hoogte te houden van 
al wat je moet weten over 
VTK en het studentenleven in 
Gent!

Jullie VTK-internies
Alexander en Bob

ma 26/09

 08:00  Onthaalontbijt    Hal Plateau
 18:30  IAESTE Vergadering 1   VTK Groen  
 21:00  Openingsgoliarde     Twitch
wo 28/09

 13:00  Student Kick-Off   Sint-Pietersplein
do 29/09

 19:30  Peter- en Meteravond   Archietectenzolder
 22:00  VTK Openingsfuif   Vooruit 

VTKalender



OPENINGSGOLIARDE

Het schooljaar is nog maar net begonnen en 
we zijn die nieuwe proffen al lang beu! Niet 
gevreesd, maandag blijft goliarde-avond! En 
Gent zal geweten hebben dat de studenten terug 
zijn! Dit jaar verhuizen met al ons studen-
tengeweld naar The Porter House. De openings-
goliarde gaat echter niet door in ons nieuw 
stamcafe, maar in de Twitch. Zo kunnen we er 
onmiddellijk een spetterend feestje van maken!
Als VTK-lid krijgt je nog steeds een gratis bon-
netje indien je voor middernacht toestuikt. Spe-
ciaal voor deze openingsgoliarde krijg je er zelfs 
2 indien je voor 22u toekomt! Vergeet dus zeker 
jullie lidkaart niet!

PETER- & METERAVOND

Ben je een eerstejaarsstudent en op zoek naar een ouderejaarsstudent waar 
je al je vragen aan kwijt kan? Of voel je je geroepen als peter of meter om 
die eerste bachertjes op te vangen en in de goede richting te sturen om hun 
academiejaar tot een succesvol einde te brengen? Kom dan zeker af naar onze 
traditionele peter- en meteravond! Deze gaat donderdag door om 19u30 op de 
archiezolder.
Achteraf kunnen jullie allemaal gezellig afzakken naar de VTK Openingsfuif!

OPENINGSFUIF

Er zijn bepaalde mensen die zeggen dat burgies niet kunnen 
feesten. Direct vanaf week 1 tonen wij hen dat niets minder 
waar is!
DJ Fou Concept, Les Mecs en DJ Maximilian komen om ons 
een geniale avond te bezorgen. En aangezien VTK altijd de 
zotste vooruitfuiven wil organiseren zorgen we voor een spe-
cial act: 2Fabiola! 
VTK is going to lift you up to the highest emotions!
VVK: €4/6
ADK: €5/7
Kaarten te bekomen in de Hal of bij Praesidiumleden

NIEUW STAMCAFE

We zeggen dit jaar 
vaarwel aan ‘t Par-
lement en gaan voor-
taan onze goudgele 
pretcilinders nut-
tigen in The Porter 
House!
Deze nieuwe bier-
tempel is te vinden 
te Stalhof 1. Pintjes 
zullen er over de 
toog gaan voor €1.8. 
MAAR indien je er 6 
bestelt, betaal je als 
VTK-lid slechts €8.5!



IAESTE VERGADERING 1 

IAESTE geeft je elk jaar 
de kans om op stage te 
gaan en de tijd van je leven 
in het buitenland te be-
leven. Daarvoor hebben we 
mensen nodig die hier een 
steentje bijdragen om alles 
in goede banen te leiden en 
zo ervoor kunnen zorgen 
dat die kans er elk jaar 
terug is.
Heb je zin om deel uit te 
maken van het IAESTE 
team? Kom dan een kijkje 
nemen op de eerste verga-
dering in VTK Groen om 
18:30!

PETER- & METERAVOND

Ben je een eerstejaarsstudent en op zoek naar een ouderejaarsstudent waar 
je al je vragen aan kwijt kan? Of voel je je geroepen als peter of meter om 
die eerste bachertjes op te vangen en in de goede richting te sturen om hun 
academiejaar tot een succesvol einde te brengen? Kom dan zeker af naar onze 
traditionele peter- en meteravond! Deze gaat donderdag door om 19u30 op de 
archiezolder.
Achteraf kunnen jullie allemaal gezellig afzakken naar de VTK Openingsfuif!

OPENINGSFUIF

Er zijn bepaalde mensen die zeggen dat burgies niet kunnen 
feesten. Direct vanaf week 1 tonen wij hen dat niets minder 
waar is!
DJ Fou Concept, Les Mecs en DJ Maximilian komen om ons 
een geniale avond te bezorgen. En aangezien VTK altijd de 
zotste vooruitfuiven wil organiseren zorgen we voor een spe-
cial act: 2Fabiola! 
VTK is going to lift you up to the highest emotions!
VVK: €4/6
ADK: €5/7
Kaarten te bekomen in de Hal of bij Praesidiumleden

STUDENT KICK-OFF

Naar jaarlijkse tradi-
tie wordt er ook dit 
jaar een gratis festi-
val georganiseerd op 
het Sint-Pietersplein: 
Student Kick-Off! 
Naast optredens van 
top artiesten zoals 
de Venga boys, Gorki, 
Daan en Discobar 
Galaxie, zijn er nog tal 
van randactiviteiten. 
Een absolute must 
dus! Zorg er wel voor 
dat je op tijd gaat, 
want de vorige jaren 
werd het plein al vrij 
vroeg afgesloten om-
dat het te druk werd…
Meer info: 
www.studentkickoff.be

WORD VTK LID!

Lid zijn van VTK heeft niets 
dan voordelen! Dit kan voor 
slechts €8. Tot woensdag kan je 
hiervoor terecht in de hal, erna 
kan je altijd binnenspringen in 
VTK Blauw.



FOTO VAN DE WEEK

SUDOKU
Aangezien iedereen nog wat (terug) 
moet wennen aan het Plateauleven, 
beginen we met een vertrouwde Su-
doku. Breng hem opgelost binnen in 
de mannabrievenbus in VTK Blauw 
en win  een supercoole prijs!

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

TOPCOPY
Als VTK-lid krijg 
je een op vertoon 
van je lidkaart een 
exclusieve kort-
ing bij TOPCOPY! 
Je kopieert er voor 
slechts 2,5 cent per 
kopie. Dat is maar 
liefst de helft van de 
normale prijs! Deze 
prijs is geldig voor 
gelijk welke hoeveel-
heid kopies én zowel 
in het filiaal in de 
Sint-Pietersnieuw-
straat als in het 
filiaal in de Gebr. 
Vandeveldestraat.


