MANNA 18
20 - 24 Maa: Lenteweek
Hey VTK-ers!
De vogeltjes fluiten, de terrasjes
geraken snel vol, sommige mensen
komen zelfs al in t-shirt en short
buiten!!! Jaja lieve VTK-ers, de
langverwachte lente is in het
land. Zo’n belangrijke gebeurtenis
kunnen wij natuurlijk niet zomaar
laten voorbijgaan! Vandaar dat
deze week in het thema staat
van de oooh zo fijne lentekriebels!

VTKalender

We beginnen de week traditioneel
met lopen rond de watersportbaan.
Deze keer is het samen met de
mensen van BEST, hopelijk brengen
zij het zuiderse weer van één van hun
summer courses mee! De kers op de
taart is natuurlijk de LENTEFUIF! Er
is geen betere manier om de lente
te vieren dan met bier. Na dit zware
feestje zullen we ons echter best
terugtrekken tot de donkere kamers
van de Therminal voor ThermiLAN.
Lentegroeten, Kirsten en Dries

ma 20/03
19:00
20:00
20:00
21:00

Lopen met BEST			
Initiatiedoop 5 - Beerbowling		
IFK Badminton Dubbelspel		
Stilte Voor De Storm Goliarde		

Plateau / GUSB
Overpoort Bowl
GUSB
Delta

di 21/03
18:00

Development Course 3: Brainstorming Vergaderzaal Magnel

woe 22/03
19:30
22:00

Speedteamtraining VI			Blaarmeersen		
Lentefuif				Vooruit

do 23/03
18:00

ThermiLAN 2017				Therminal

STILTE VOOR DE STORM
GOLIARDE
De lentefuif komt eraan! Daarom doen
we het deze goliarde wat ‘rustiger’ aan,
we bereiden onze levers voor met maar
liefst 2 gratis vaten!! Het eerste vat zal
rond 22u gezet worden en het tweede vat
rond 00u. Kom gezellig een pintje drinken
en erna helemaal losgaan zoals elke maandag op onze clubavond in Delta.

SHOT VAN DE WEEK
Deze week kan je genieten van een
shot Butterscotch likeur voor slechts
1 euro in Delta!

START CAMPAGNE GOE
GEFIETST!
Van 21 maart tem 24 april kan elke student
in Gent deelnemen aan ‘Goe Gefietst’,
een wedstrijd gemaakt door studenten
voor studenten. Wat valt er te winnen?
Een betere conditie natuurlijk! Daarnaast
ook een VIP-arrangement voor AAGent,
een driegangendiner, een overnachting
met ontbijt, fietslichtjes, food vouchers,
jaarabonnementen
StudentEnMobiliteit,
een gratis vat enzovoort. De prijzen worden
verdeeld onder alle deelnemers en worden
uitgereikt op de 12-urenloop op 26 april.
Meer info op https://goegefietst.gent/

THERMILAN
League of Legends, Counterstrike, Age of
Empires, ... Pro-gamer of eerder een amateur?
Iedereen is welkom! Er zijn verschillende
competities en voor de meer casual gamer
voorzien we ook wat games en consoles.
Verder zorgen we ook voor goedkoop eten
en drinken! Alle info en inschrijvingen vind je
op vtk.ugent.be/thermilan.

INITIATIEDOOP 5 - BIERBOWLING
Het eerste testje komt er weer aan. Nog eens
heel hard jullie best doen om de examens toch
een beetje makkelijker te maken. Na inspanning
komt ontspanning, want we zijn er weer met
een nieuwe initiatiedoop. Deze keer gaan we
bierbowlen! Een beetje kegels omver smijten
en een drankje nuttigen. Wat moet dat meer
zijn? Een afterparty in delta misschien? Die is
er ook! Geen reden om niet te komen dus! Tot
maandag.

SPEEDTEAMTRAINING VI

LOPEN MET BEST
Ons wekelijkse toertje rond de watersportbaan
wordt deze week nog fantastischer, onze goede
vrienden van BEST gaan namelijk meelopen
met ons! Heb je altijd al eens een praatje willen
slaan met hen, of wil je de wondere wereld van
BEST ontdekken? Kom hen dan zeker en vast
vergezellen.

Wil je al anticiperen op de extra calorieën
die er zullen bijkomen op de Lentefuif? Dan
is de speedteamtraining de oplossing!
Afspraak aan de piste van de Blaarmeersen
om 19u30 voor een leuke training onder
leiding van Jim en Kasper!

DEVELOPMENT COURSE 3 BRAINSTORMING
Ken je die typische start van een project
waar je met een groep samen zit om ideeën
te verzamelen, maar er de eerste tien
minuten niets gezegd wordt? Dan gebruik
je overduidelijk niet de juiste technieken.
Maar er is geen nood voor paniek, want in de
Development Course 3 over brainstormen
zullen we je alle technieken aanleren om in
de toekomst de meest creatieve ideeën
van iedereen naar boven te laten komen.
See you Tuesday, 19u @Vergaderzaal Magnel
(Plateau, aan zijde Gustaaf Magnelstraat).

LENTEFUIF
Tijd om dat bierrecord van de Vooruit nog
eens te verbreken. 5 pinten aan €3 , ja je leest
het goed! Bier is de standaardeenheid op de
lentefuif en het belooft een epische avond
te worden. Dit jaar stellen we met veel trots
DJ Yolotanker voor. Hij zal jullie met gepaste
muziek naar de zevende hemel begeleiden.
Alle tickets zijn uitverkocht. De eerste 100
personen kunnen nog een ticket bemachtigen
aan de inkom. OPGELET: je kan enkel een ticket
voor jezelf kopen en niet meer voor anderen.
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PUZZEL VAN DE WEEK
Proficiat
aan
Cedric
Van
Hamme Jij wint deze week.
Kom je prijs ophalen in VTK Blauw
vanaf maandag
Deze week keren we terug
naar de traditionele binairo!
Dien je manna voor woensdagmiddag
in bij VTK Blauw en maak kans op een
nieuwe prijs. Veel succes!
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