
 MANNA 6  

 VTKalender 

 ma 29/10 
 19:00 Jeneverloop    Plateau 
 21:00 Crazy Dating Goliarde   Porter House  

 woe 31/10  
 9:30   Halloween     Plateau 

 29 oktober – 4 november 

 Brrrrrrr VTK’ers,

Dit is waarschijnlijk de kortste en ook 
meest kalme week sinds het begin van 
het schooljaar! Toch zal VTK voor jullie 
deze drie dagen op een leuke manier 
invullen.
Lopen rond de watersportbaan wordt 
deze maandag net iets minder sportief 
ingekleed als andere weken: tijdens het 
lopen word je door onze Sporties ver
wend met hartverwarmende jenever

shotjes. Zo zal je nog meer succes 
hebben op de Crazy Dating Goliarde! 
Voor burgies en archies zonder lief is 
dit de ultieme manier om eindelijk van 
straat te geraken. 
Woensdag vieren we Halloween in de 
Plateau. Kom samen met ons, Interne, 
griezelen in de Hal en genieten van 
een heerlijke tas pompoensoep!

Muhahahahahaaaaaa,
Emma en Laurien



Kroegentocht 
              Leuven   

Met de openingsfuif en de doopperiode achter de 
rug wordt het weer hoog tijd om onze collega’s 
in Leuven eens een bezoekje te brengen in de 
vorm van een aloude studentikoze klassieker: een 
kroegentocht! Mobiliseer je vrienden, schrijf je mas
saal in op de website en vergezel ons naar Leuven 
om daar de blijde boodschap te gaan verkondigen 
dat wij, Gentse studenten, pas écht weten hoe je 
een feestje bouwt! 

 Onderwijsevaluaties 

Van 8/10 tot 9/11 kunnen we weer de vakken 
van vorig semester evalueren. Ga zo snel
mogelijk naar het Platoplatform via de website 
van de faculteit en kijk welke vakken jij
kan evalueren. Ook positieve feedback geven 
is altijd nuttig. Wie zijn evaluaties invult
kan binnenkort een stuk chocolade krijgen 
van FRiS en als de OE’s een 
deelnamepercentage
van 50% halen, dan geeft de 
onderwijsdirecteur een vat op 1 
van de goliardes! Invullen dus!

 Pokertoernooi  
Op 14/11 organiseert Cultuur een 
pokertoernooi. Er wordt er niet om 
geld gespeeld, maar wel om enkele 
mooie prijzen. Kostprijs is 5€ voor 
leden, 7€ voor nietleden, dit kan je 
de dag zelf betalen aan de ingang.  
Inschrijven kan vanaf 31/10 om 
18h00!

 Crazy Dating Goliarde 
Sla je te vaak de hand, vinger(s), douchekop,... aan jezelf 
of is het vet van de soep bij je lief, dan is de crazydating 
iets voor jou! Iedereen krijgt een bandje dat zijn/haar sta
tus verklapt waardoor je dus heel de avond gericht te werk 
kan gaan!  Deze goliarde zorgt ervoor dat jij toch al zeker 
één nacht minder alleen moet doorbrengen!
Indien je de liefde van je leven vindt, mag je eens komen 
muilen voor de festoren en je krijgt een gratis bonnetje. 
Om jezelf moed in te drinken, voorzien wij ook een gratis 
vat!



 Records 

Om tijdens dit heuglijke lustrumjaar voor eens en voor altijd 
te bewijzen dat VTK met ruime voorsprong de beste 

studentenvereniging van Gent is, gaan wij dit jaar proberen 
om maar liefst 90 records te breken. Hiervoor rekenen we 

op jullie enthousiasme en inventiviteit! Als je erin slaagt om 
een record te verbreken via recordsetter.com (goedkeuring 

door hen of door ons), kunnen jullie een zeer mooie 
beloning verwachten!

 Pizza Hut 
Je was je er misschien al van op 
de hoogte, maar nu is het officieel! 
Als VTK lid betaal je in de twee 
filialen van Pizza Hut Delivery 
Gent (Heuvelpoort & Palinghuizen) 
voortaan slechts €5,95 per medium pizza (pan of classic), 
ongeacht de prijs op de menukaart of de grootte van de 
bestelling! Enkel geldig bij takeaway, op vertoon van je VTK 

 Jeneverloop 

Sport weet zijn lopers deze keer extra te verwennen, namelijk met jenever. Zoals altijd ver-
trekken we om 19u aan de Plateau om dan om 19u15 aan het GUSB te zijn. Daar lopen we 
dan ons rondje rond de Watersportbaan, waar op verschillende plaatsen op het parcours 
tactische drankpauzes zullen worden ingelast. Ook de gelegenheidslopers zijn welkom 
natuurlijk. Als je echt genoeg hebt van al die gratis jenever, is er ook nog altijd water en 
aquarius bij aankomst terug in het GUSB. Je hoort het al, deze activiteit staat jaar na jaar 

garant voor dikke fun, kom dus zeker af !



 FOTO VAN DE WEEK 

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

Deze week hebben we een ge
wone Sudoku voor jullie!
Steek de opgeloste puzzel voor 
woensdag binnen in de man
nabrievenbus in VTK Blauw en 
maak kans op een leuke head
phone!

SudokuNet.nl http://www.sudokunet.nl/printpuzzel.php?id=6364

1 van 1 24/10/2012 12:52

De winnaar van de binaire puzzel van vorige week is Eva Viaene. Proficiat, je kan je 
prijs komen ophalen in VTK Blauw!

  BIERBOWLING? 

 


