
 MANNA 1 
 23 september - 29 september 

Yow VTK’ers!

Na een lange vakantie is het  nieuwe 
jaar eindelijk van start gegaan. Werken, 
vervelen, studeren of feesten,... Wat 
je voornaamste activiteit ook was 
 gedurende de voorbije twee en een 
halve maand, vanaf nu kan je  volledige 
aandacht (weer) naar VTK gaan.  
Wij schieten dan ook meteen uit de 
 startblokken met een week vol feestjes, 
sportactiviteiten en nog veel meer. Zo 

kan je maandag, naast het t raditionele 
rondje rond de  watersportbaan, 
ook eens goed doorzakken op de 
 openingsgoliarde. Daarnaast zijn er nog 
het bierfietsen, de Sport Kick-Off, de 
kroegentocht en de Student  Kick-Off. 
 Kortom, je gaat je deze week zeker niet 
hoeven te  vervelen bij VTK!  Bovendien 
zal je dit, zoals steeds, amper geld kosten!
 
Veel plezier!
Charlotte en Pieter

19:00 Lopen rond de watersportbaan   Plateau

18:00 Bierfietsen        Gent

12:00 VTK Sport Kick-Off      Parking Plateau
20:00 Kroegentocht        Plateau

12:00 Student Kick-Off      Sint-Pieterplein

ma 23/09

wo 25/09

di 24/09

do 26/09

21:00 Openingsgoliarde       Twitch



Het schooljaar is nog maar net begonnen, 
maar VTK zou VTK niet zijn, moesten we 
er niet meteen invliegen met een spetterend 
feestje. Daarom blijven we voor onze eerste 
goliarde niet in ons vertrouwde  st   amcafé 
The Porter House, maar verhuizen we 
met zen allen naar de Twitch. Als VTK-lid 
krijg je een gratis bonnetje indien je voor 
 middernacht toestuikt. Kom ons vergezellen 
voor 22u en krijg er zelfs twee! Ge doopten, 
jullie krijgen er nog steeds eentje extra.

Donderdag 3 oktober gaat de  jaarlijkse 
Recruitment Kick-off door,  exclusief 
voor   laatstejaars. We vertrekken om 
15u30 naar Kortrijk, waar je een  gratis 
kartsessie   krijgt  en kennis kan maken met 
een  aantal  toonaangevende  be drijven in 
  ver sc hillende sectoren.  Afsluiten doen 
we met een walking dinner. Meer info 
vind je op vtk.ugent.be/recruitment. 
 Inschrijvingen gaan dinsdagavond 
(24/09) open om 18u. Wees er snel bij!

Wil je kennismaken met VTK Sport,  
kom dan op donderdag zeker eens langs 
op onze Sport Kick-Off. Die dag wordt 
de parking van de Plateau voor één 
dag omgetoverd tot een ware surfspot, 
waar je je  vrienden kunt  uitdagen in 
een surfcontest of een potje  beerpong. 
De minder  comp  etitie velingen 
 kunnen natuurlijk ook gewoon 
eens de sfeer komen  opsnuiven in 
de   partytent. Kom dus gerust wat 
 chillen met je vrienden van 12 tot 18 
uur op de parking voor de Plateau.

VTK rekent op jou om onze keiharde 
 reputatie te verdedigen bij een van de  talloze 
interfacultaire wedstrijden. We zijn op zoek 
naar versterking in volgende  teamsporten: 
veldvoetbal,  minivoetbal,  volleybal, 
 basketbal en rugb y. Ook de  individuele 
 sporters hebben we broodnodig, dit  betreft 
zwemmen, tafeltennis, badminton, judo 
en veldlopen. Voel jij je geroepen?  Aarzel 
dan vooral niet en stuur snel een mailtje 
met je gegevens naar sport@vtk.ugent.
be of spreek ons aan op de Sport Kick Off!

Openingsgoliarde Recruitment Kick-Off

Sporters gezocht

VTK sport Kick-Off



Ben je een eerstejaarsstudent en op zoek naar 
een ouderejaarsstudent waar je al je vragen 
aan kwijt kan? Of voel je je g eroepen als pe-
ter 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 volgende week maandag 
naar onze traditionele peter- en  meter avond! 
Achteraf kunnen jullie nog allemaal 
 g  e zellig afzakken naar de tweede goliarde!

Om ‘t Civielke te kunnen maken, 
hebben we medewerkers nodig. 
Heb je zin om mee te schrijven 
en/of kommaneuken? Stuur ze-
ker een mailtje naar pers@vtk.
ugent.be! Je kan ook gewoon naar 
het eerste kommaneuken komen, 
volgende week woensdag (2/10).Het nieuwe academiejaar is net 

 begonnen en dit kan niet zonder de 
kick-off van cultuur en excursie. Op 
donderdag 26/09 om 20u nemen we 
jullie mee op kroegentocht! De ideale 
 activiteit om nieuwe café’s te ont-
dekken of goede tijden te herbeleven.

Jaarlijks sporten én drinken we  tijdens 
het bierfietsen. De voorbije jaren 
trokken we hiervoor naar Holland, 
maar dit jaar blijven we wat dichter 
bij huis. In en rond Gent gaan we bij 
 valavond een gezellige fietstocht tege-
moet  terwijl we onze kelen smeren 
met dat  lekker schuimende studenten-
nat! Voor deze activiteit kan je de in-
schrijvingen vinden op onze site en moet 
je op  voorhand betalen in VTK blauw.

BierfietsenPeMe-Avond

Kroegentocht

Pers Zoekertjes



 FOTO VAN DE WEEK 

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

Iedere week staat er in de  
manna een puzzel. Deze week 
b eginnen we met een gewone 
 sudoku. Los hem op, steek 
hem voor woensdag in de 
 mannabrievenbus in VTK Blauw 
en win een supercoole prijs!

 PUZZEL VAN DE WEEK 

 

Goedkoop  kopiëren? Dat kan bij Top Copy! 
Op vertoon van je  VTK-lidkaart krijg je 
immers een exclusieve  korting: kopiëren 
voor slechts 2,5 cent per kopie! Dat is 
maar liefst de helft van de normale prijs! 
TOPCOPY,   
Gebr.Vandeveldestraat 121


