
MANNA 1 
23-27 September : Openingsweek 

Driedaagse 

Hey VTK-ers! 

Eindelijk is die saaie vakantie gedaan 
en kunnen we weer starten aan 
een jaar vol fantastische activiteiten  
en zotte feestjes! We schieten me-
teen uit de startblokken en geven 
je een openingsweek waarin je 
geen minuut hoeft stil te zitten!  
Wil je aan je conditie werken om 
sportwedstrijden te winnen? 
Liedjes zingen en pintjes drinken 
op de eerste cantus van het jaar?  

Wat nuttige informatie krijgen 
over je masterproef? Of gewoon 
elke avond gaan feesten in Delta?  
Het kan allemaal deze week! En 
dit is slechts het begin van wat 
we allemaal voor jullie in petto  
hebben, dus lees maar snel verder!  
Tot slot wensen we iedereen een 
geweldige start toe en hopen we dat 
iedereen een fantastich jaar tegemoet 
gaat. See you soon!

Margot, Fran en Iris



DELTA
Wist je al dat VTK zijn eigen Café heeft? 
In Delta zorgen we ervoor dat geen  
enkele ingenieursstudent met dorst naar 
huis gaat. Ook je portefeuille hoeft er niet 
onder te lijden, met slechts 1.5 euro per 
pintje is het het goedkoopste café van 
de Overpoort. Ook niet-ingenieurs zijn 
er welkom dus neem gerust je vrienden 
mee! See you at Δ!

Openingsgolairde
Des te vroeger je komt, des te meer kans 
je hebt op het winnen van enkele spette-
rende drank-prijzen. Bij het afhalen van je 
bonnetje komt je naam op het Drankratje 
van fortuintje en om het kwartier maak je 
kans op gratis drank! 
Alle eerstejaars krijgen bij het binnenko-
men ook een gratis Cornet omdat het kan. 

SpeedTeam Training 1
De 24urenloop (22/10-23/10): het grootste sportevenement voor de Leuvense studen-
ten, en elk jaar een gelegenheid om aan VTK Leuven te gaan tonen dat wij in Gent nog 
sneller zijn! Behalve VTK Leuven aan de overwinning helpen wacht ook de IFK Water-
sportbaanloop van 4/11 op ons. 
Daarom organiseer VTK Sport naast het ‘Lopen door Gent’ op maandag ook speciefie-
ke trainingen op donderdag: de SpeedTeam training. Onze SpeedTeam coaches (Jarne, 
Jelle, Sharon en Gilles) hebben speciaal voor elke loper van elk niveau een geschikt trai-
ningsschema voorzien, de trainingen zijn dus open voor elke loper en loopster!

Creatieve Avond
Kijk je altijd fanatiek uit naar het volgen-
de ‘t Civielke en wil je zelf ook je steentje 
bijdragen? Dit is dan the place to be voor 
jou! Op de creatieve avond kun je al je 
wildste fantasieën op papier zetten en zo 
een gepubliceerde auteur voor het Civiel-
ke worden.



Onthaalloop
Omdat wij als studenten het motto ‘een gezonde geest in een gezond li-
chaam’ hoog in het vaandel dragen gaan we elke maandag lopen door Gent. 
Wij voorzien steeds drinken en een leuk parcours door Gent onder leiding 
van onze loopcoaches Jarne, Jelle, Sharon en Gilles! We spreken steeds om 
19u15 af aan de ingang van de plateau, waar we ons loopjes ook beeindigen.  
Omdat dit de eerste week is lopen we allemaal samen naar de belangrijkste locaties van 
het komende VTK (Sport) jaar. Kom zeker meelopen! Je zal nooit meer fout zijn als je 
ergens naartoe moet, je kan jezelf er al van verzekeren dat je geen studentenvetjes gaat 
laten bijkomen en zo leer je ook de ‘ervaren’ sporters van VTK kennen, die al graag eens 
een babbeltje en je vragen beantwoorden!

Cursus
Het nieuwe academiejaar gaat van start, wat betekent: tijd 
voor nieuw cursusmateriaal! Het is natuurlijk nog vroeg om 
nu al in de boeken te duiken maar we raden je wel aan deze 
te bestellen en al af te halen! Kom deze week langs bij Pi. 
Wij zijn heel de week doorlopend open! 
Ma: 8:00 - 19:00  Do: 8:00 - 19:00
Di: 8:00 - 19:00  Vrij: 8:00 - 16:00
Woe: 8:00 - 19:00

Het nieuwe academiejaar gaat van start, wat betekent: tijd 
voor nieuw cursusmateriaal! Het is natuurlijk nog vroeg om 
nu al in de boeken te duiken maar we raden je wel aan deze 
te bestellen en al af te halen! Kom deze week langs bij Pi. Wij 
zijn heel de week doorlopend open

Openingscantus
Wij beginnen altijd een uur eerder hier, in plaats van negen. Acht uur, is het tijd voor: 
BIEREN BIEREN BIEREN ! Dus we nemen een lekker glas bier deze keer en wij gaan deze 
even lekker voor de gezelligheid helemaal leegdrinken. Oh, het is al leeg... Ach, wat 
vervelend ! Ach nou ja, weet je, dan neem je toch gewoon een nieuwe en dan zoek je 
de cantusbank op en dan zeg je gewoon: Io Vivat !
Heb je nog nooit gecantust, kom dan tegen 19u45 naar Delta voor een woordje uitleg.

Het nieuwe academiejaar gaat van start, wat betekent: tijd voor nieuw cursusmateriaal! Het 
is natuurlijk nog vroeg om nu al in de boeken te duiken maar we raden je wel aan deze te 
bestellen en al af te halen! Kom deze week langs bij Pi. Wij zijn heel de week doorlopend 
open



Deze week hebben we een gewone 
sudoku voor jullie klaar. Steek de 
opgeloste Manna binnen in Blauw 
voor woensdagmiddag en win een 
supercoole prijs!

naam....................................................

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

Puzzel van de week 

Maandag 23/09
 19:15 Onthaalloop    Plateau  / GUSB
 21:00 Openingsgoliarde    Delta 

Dinsdag 24/09
 10:00 Sport Kick-Off    Plateau
 20:00 Openingscantus    Delta

Woensdag 25/09 
 22:00 Triple floor, triple fun   Delta 

Donderdag 26/09 
 13:00  Zwijnaarde Kick-Off   IGent
 19:15 SpeedTeam Training 1   Stadion Wouter   
       Weylandt
Inschrijven voor 
 23/09  Orientation Day   18:00

VTKalender 


