MANNA 2
28 Sept-4 Okt: Week van de Openingsfuif
Dag VTK-ers!
Dinsdag is het tijd om nog eens een
goed feestje te bouwen in de Vooruit.
Wie al even in Gent studeert weet
ongetwijfeld dat je onze Openingsfuif
zeker niet mag missen. Van 22 tot 24
uur geven Lorenz en Victor je bij elk
drankje nog een tweede gratis. Sla
je voordrink dus zorgeloos over en
kom meteen naar de Openingsfuif
afgezakt!

Voor zij die liever andere sporten
beoefenen dan al dat dansen
heeft Sport een toertje rond de
watersportbaan, een initiatie wakeboarden en een oefenmatch
voetbal in petto. De nieuwe
studenten verwennen we deze
week met een Peme-avond. De
oudste garde onder ons kan
genieten van een namiddag karten
op de recruitment kick-off.
Grtz, Klaas en Wout

r

V TKalende
ma 28/09

19:00
21:00

di 29/09

18:00
22:00

wo 30/09

20:00
21:00

do 01/10

15:30
18:00

Lopen rond de watersportbaan		
AA Goliarde
			

Plateau / GUSB
Delta

Wakeboarden				Plateau
Openingsfuif				Vooruit
Infomoment BEST			Plateau
Oefenmatch voetbal			HoGent
Recruitment Kick-off			Flanders Worldkarts
PeMe-avond				Therminal

AA GOLIARDE
Nee, we gaan geen bijeenkomst van alcoholiekers
organiseren, zo erg is het nog niet. We gaan wel
anonieme alcohol serveren! Je koopt een
enveloppe
aan
€2
en
misschien
heb
je
een
duur
pintje
of
misschien een goedkope cocktail... Wie zal het
zeggen?

VTK OPENINGSFUIF
Dinsdag is het zover, we blazen het dak eraf!
kom allemaal naar de Vooruit en feest samen
met ons op de beats van DJ Benius Canius, DJ
KR’StF, DIMARO en Hertzz. Oh ja, tussen 22u en
24u is het happy hour en krijg je het tweede
drankje er gratis bovenop!

RECRUITMENT KICK-OFF
Donderdag gaat de jaarlijkse Recruitment Kick-off
door, exclusief voor laatstejaars. We combineren
het netwerken met de aanwezige bedrijven met
een wedstrijdje op het kartcircuit. Alle info vind
je op vtk.ugent.be/recruitment, waar je ook kan
inschrijven. Je cv uploaden is hierbij verplicht.

POKERAVOND
Het jaarlijkse pokertoernooi staat weer voor de deur! Toon je
talent om een van de mooie prijzen te winnen en gebruik je
pokerface om je naar de top te bluffen. Schrijf alvast dinsdag
6 oktober, 20:00 in jullie agenda. Inschrijvingen openen op 28
september 2015 om 19:00.

BURGIES ON STAGE
De line up van Parkpop scheurt uit zijn voegen, elk jaar is er meer
muzikaal talent te vinden in de gangen van de Plateau. Daarom
geven we jou en je band een kans om jullie nu al te bewijzen op
donderdag 5 november in de Charlatan. Wil jij deze kans grijpen?
Stuur dan voor 14/10 een mailtje naar cultuur@vtk.ugent.be met
een demo/filmpje van je band.

WAKEBOARDEN
Kan je niet genoeg krijgen van de zomer? Heb je zin in een
avontuurtje? Kom dan dinsdag met ons Wakeboarden! 2 uur
lang mogen we ons onder begeleiding volledig laten gaan
op het water! Niet getreurd, we zijn op tijd terug voor de
openingsfuif!

BEST SUMMER TALES
Ben jij deze zomer op BEST Course geweest? Of denk
je nu: “Watte? BEST en Course? Wat is dat??” Kom dan
zeker langs op de aftrap van ons jaar. Woensdag kan
je bij ons terecht voor alle info die je maar wilt rond
BEST, op course gaan en nog veel meer.

OEFENMATCH VOETBAL
We trappen het voetbaljaar op gang met de oefenmatch van veldvoetbal. Met deze
ploeg wordt gedurende het hele jaar gespeeld. Zo kunnen we een ploeg bouwen die
op elkaar ingespeeld is en waar een leuke teamgeest ontstaat!
Dit jaar gaat de match door op het voetbalplein van de HoGent, dicht bij SintPietersstation. We spreken af om 20u45 aan de sporthal!

WORKSHOP BURLESQUE
Burlesque is een showstijl waarbij alles draait om de kunst van
het verleiden. Extravagante en sexy outfits, strakke korsetten en
bijhorende accessoires zoals bijvoorbeeld veren of boa’s, dragen
bij tot een theatrale, sexy, stijlvolle en komische act en dit in een
fifties-sfeertje.
Laat samen met ons woensdag 7 oktober 2015, 20:00 zien wat
je in huis hebt, gegarandeerd een avond vol plezier! Inschrijven
vanaf 30 september!

VTK SHOW
Naar jaarlijkse traditie organiseert VTK in het tweede semester
weer een heuse show. Ben jij geïnteresseerd om in het tweede
semester mee te dansen, acteren of het decor te verzorgen, dan
mag je nu al een mailtje sturen naar cultuur@vtk.ugent.be.

PEME-AVOND
Die eerste weken kunnen nogal angstaanjagend zijn voor een
verse eerstejaar. Gelukkig helpt VTK je (zoals altijd) uit de nood!
Oude rotten (oftewel tweedejaars) helpen je met plezier met al je
moeilijkheden, vragen, muizenissen. Ze kunnen je misschien wel
aan opgeloste oefeningen helpen, en geven je nuttige tips over
bepaalde proffen. Kortom, een peter of meter hebben is gewoon
ontzettend handig! Of je nu eerstejaars bent, of reeds een oude
rot in het burgievak, kom zeker af naar de Therminal!

INFOMOMENT MEDEWERKERS

AN DE
FOTO V

WEEK

Zin om dit jaar ook eens af en toe je handen uit de mouwen te steken op
de openingsfuif, of liever eens je acteertalent ontdekken tijdens de VTK
show, of wil je ook eens een avond meedraaien in Delta? Kom dan op
donderdag 1 oktober om 20u naar Delta, waar er meer uitleg gegeven
wordt over de verschillende mogelijkheden om de VTK te helpen en de
voordelen die daaraan verbonden zijn. Als je wil kan je daar ook
meteen medewerker worden!

Opening Delta

PUZZEL VAN DE WEEK
Proficiat Thibaud Verstraeten, jij
krijgt van ons en Datatonic een
cocktailset! Ook 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...................................................

