MANNA 20
17 - 21 Apr: Festivalweek
Hey VTK-ers!
Hopelijk heeft iedereen genoten van
zijn paasvakantie en goed gewerkt.
Deze week is er namelijk weer een
hele hoop te doen! Sporten, feesten,
paaseitjes zoeken en zelfs genieten
van een GRATIS festival! Deze week
wil je echt niet missen ;).

VTKalender

Bovendien is het ook campagneweek!
De tijd van het jaar dat de nieuwe
praesidium kandidaten zich aan
jullie (de belangrijke kiezers) bekend
maken. Sla zeker eens een babbeltje
met hen, zodat je weet op wie je wil
stemmen de week erna.
Fijne week!
Dries & Kirsten

ma 17/04

19:00
19:45
21:00

Lopen rond de watersportbaan		
Plateau / GUSB
Rugby training				GUSB
Paasgoliarde				Delta

di 18/04
20:00
21:30

Verbroederingscantus Vader Ploegse Delta
Reggaeton Night			Delta

woe 19/04
10:00
18:30
19:00
19:30
19:30

Paaszoektocht				Plateau & Zwijnaarde
Kommaneuken ‘t Civielke 5		
VTK Groen
Bierfietsen
Sint-Pietersplein
IAESTE talks				
Aud Oehoe, FBW
Speedteamtraining VIII			Blaarmeersen

do 20/04
17:00
20:00

Parkpop 2017				Zuidpark
IFK Rugby				GUSB

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

REGGAETON NIGHT
Dinsdag wordt Delta getransformeerd in
een Latin paradise! Kom meeswingen op
de beats van Los Belgas Truchos. Wil je
nog wat extra moves aangeleerd krijgen?
Om 21u30 is er een reggaeton dansworkshop.

WEEK VAN HET SPEEDTEAM
Deze week is het de week van het Speedteam!
De ideale gelegenheid om dagelijks die laatste
procentjes aan je conditie te verbeteren om
volgende week volledig klaar te zijn om de
12 urenloop te winnen. Jim en Kasper zullen
jullie met veel plezier door deze week
begeleiden. Tot op de training!

CURSUSSEN
Klinken de naderende examens al als
muziek in jullie oren? Vergeet zeker niet
je cursussen en handboeken af te halen
want na deze week worden de handboeken
teruggestuurd. Indien je nog iets moet
ophalen, gelieve dan een afspraak te maken
op cursus@vtk.ugent.be.

PARKPOP
Kan jij ook al niet wachten tot het
festivalseizoen weer van start gaat? Geen
nood! Wij beginnen er nu donderdag in het
Zuidpark al aan met ons GRATIS festival
PARKPOP!! En ook dit jaar zullen we weer
van veel muzikaal talent kunnen genieten:
Equal Idiots, Soviet Grass, Jay and the
Coffee, Project Basement en Blanc!!

12 URENLOOP
Volgende week woensdag is het zover!
Het sportieve hoogtepunt van het
academiejaar! We zijn nog altijd op zoek
naar veel supporters en natuurlijk ook
naar lopers! Je kan je nog altijd opgeven
voor het Speedteam! Al loop je maar een
rondje, schrijf je gewoon in via vtk.ugent.
be/12urenloop. Tot dan!

VERBROEDERINGSCANTUS
VADER PLOEGSE
Na een paasvakantie die toch vooral in het
teken stond van blokken, kunnen we eindelijk
nog eens feesten. Het is ondertussen
al even geleden dat we nog gecantust
hebben. Naar aloude gewoonte doen we
elk jaar een cantus met een kring of club
die net iets meer vrouwelijke leden bevat
dan de onze. Dit om begrijpelijke redenen.
Hier verbroederen we op een vrolijke doch
zedige manier met deze bevallige dames.
Een vruchtbare avond is in de maak ;).

IFK RUGBY
Op 20 april vindt het IFK Rugby plaats!
Hiervoor zijn we nog op zoek naar een
aantal mensen die willen meedoen. Om
mee te spelen moet je zeker en vast geen
beer zijn van 2m10 en 120 kg... Mensen
met snelhied zijn ook zeer waardevol!
Bovendien is het geen enkele probleem
als je er nog niks van kent, we organiseren
op 17 april een training om iedereen
vertrouwd te maken met de spelregels.
Mail zo snel mogelijk naar sport@vtk.
ugent.be om mee te doen!

IAESTE TALKS - FACING GLOBAL CHALLENGES THROUGH
INTERNATIONALISATION
Internationalisering is actueler dan ooit. Is het de oplossing voor de kopzorgen van elke
wereldleider? Studenten die terugkomen van een buitenlandse uitwisseling, getuigen dat
deze ervaring hun leven verandert. Kennismaken met andere culturen en religies zou wel eens
het antwoord op ’s werelds hedendaagse problematiek kunnen zijn.
Op 19 april denkt IAESTE na over internationalisering samen met Bénédicte Frankinet
(voormalig Belgisch vertegenwoordiger in de VN en voormalig ambassadeur voor Israel en
Zimbabwe) en Virginie Vileyn (Ingenieurs zonder Grenzen).
Spendeer je avond in goed gezelschap van deze experts en kom een drankje drinken aan
democratische prijzen in het IAESTE café om je eigen indrukken en ideeën over internationalisering te delen. Iedereen wordt verwelkomd met een glaasje vanaf 19u30 in het
prachtige Auditorium Oehoe aan de faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen. See you there!

EK

WE
FOTO VAN DE

VTK SHOW 2017 - HARR
Y PLOTTER

PUZZEL VAN DE WEEK
Proficiat aan Kani Unal! Jij hebt de
Harry P(l)otter puzzel goed opgelost
en wint! Kom je prijs ophalen in VTK
Blauw.
Deze week draait rond Pasen maar
ook rond talent, kijk maar naar
Parkpop! Daarom geen standaard
puzzel deze keer, maar we zoeken naar
creativiteit en vragen jullie je mooiste
paashaas te tekenen hiernaast.
Dien je manna voor woensdagmiddag
in bij VTK Blauw en maak kans op een
nieuwe prijs. Veel succes!
naam......................................................................
e-mail.....................................................................

