
MANNA 2 
30 Sept - 4 Okt : Doopweek 

 Sport Kick-off

Hey VTK-ers! 

Hier zijn we weer met Manna 2! Wat is 
die eerste week toch voorbij gevlogen. 
Ook deze week heeft VTK weer voor 
een hele reeks toffe activiteiten voor 
jullie voorzien. Zo hebben jullie tussen al 
die lessen WiBa door toch nog de mo-
gelijkheid om wat te bewegen, nieuwe 
mensen te leren kennen of gewoon een 
pintje komen drinken op onze goliardes 
in Delta.

Met de Student Kick-off achter de rug, 
vinden er deze week een hele boel sport 
Kick - offs plaats. 

Neem gerust een kijkje wat er deze 
week allemaal te doen valt en geniet 
van deze week. Tot snel!

Margot, Fran en Iris



DELTA
Delta heeft elke dag wel een speciale pro-
mo waar je kan van genieten. 
Hier een korte oplijsting voor jullie: 

  Ma: Cornet 1+1
 Di : Gin Tonic €3,5
 Woe: Bacardi Cola €4
 Do: Wodka Redbull €4

Mexican Goliarde
Desperados, Tequila en zomerse beats.
Alle ingrediënten voor een zalig feestje! 
Omdat we nog allemaal verlangen naar de 
zomer brengen we de zomer naar Delta!
De goliarde is in een Mexicaans thema en 
iedereen die verkleed is krijgt van feest 
“The Full Mexican Experience”!! Branden-
de shots en geen herinneringen gegaran-
deerd! Brandende shots zullen ook aange-
kocht kunnen worden bij feest voor €2.

Summer Course in 2 hours
Verlang je ernaar die geweldige ervaringen van jouw BEST Course te herleven?
Wil je graag weten wat een BEST Course is?
Benieuwd naar de mensen achter zo’n Course?
Dan hebben wij een oplossing! BEST Ghent nodigt jullie graag uit op hun Summer Course 
in 2 Hours! Jaja, al het goede van een BEST Course samengenomen in 2 uren.
Op dinsdag 1 oktober is het lokaal van BEST naast VTK Rood de place to be!

PS: Tijdens de avond zullen jullie kennis maken met de bekende BEST croque monsieurs!

Cursus
Ook deze week kan je op deze momenten 
cursussen kopen in VTK Pi!

 Ma: 11:30 - 16:00
 Di: 13:00 - 17:30 
 Woe: 10:00 - 14:30
 Do: 10:00 - 13:00
 Vrij: 10:00 - 14:30

IAESTE AV 1
De meest internationale ingenieursvereni-
ging gooit de deuren open en geeft het 
startschot voor een nieuw academiejaar 
vol buitenlandse ervaringen en stages. 
De eerste tweewekelijkse vergadering 
is open voor iedereen en vindt plaats in 
VTK Groen op woensdag om 19u30. Kom 
eens meeluisteren, het zou nu al de beste 
beslissing van het ganse academiejaar 
kunnen zijn!
 



Voordoop
De voordoop. Het begin van de meest epische week die je ooit in je leven zal meemaken.
Iedereen heeft wel verhalen gehoord over de legendarische en verschrikkelijke studen-
tendoop. Kak eten, lam drinken en vernederd worden. Gelukkig zijn dit allemaal fabeltjes. 
Natuurlijk, bij de doop hoort het om af te zien, maar op een constructieve manier. Er 
worden grenzen verlegd, vriendschappen gesmeed en fantastische avonden beleefd.

De doopperiode duurt ongeveer een week en is één van de meest studentikoze activi-
teiten van heel het jaar. Een week waarin je ongelooflijk veel gaat bijleren en heel veel 
nieuwe vrienden gaat maken. Na deze week treed je toe tot de binnenste cirkel van VTK 
en mag je jezelf volwaardig commilito noemen. Opgelet: dit kan enkel vanaf het 2e jaar!

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

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 bestel-
len en al af te halen! Kom deze 
week langs bij Pi. Wij zijn heel de 
week doorlopend open

Het nieuwe academiejaar gaat van start, wat bete-
kent: 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 door-
lopend open

Lopen door Gent
Omdat wij als studenten het motto ‘een gezonde 
geest in een gezond lichaam’ 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.

Pokertoernooi
Stalen zenuwen, een pokerface en een gezonde 
dosis geluk. Meer heb je niet nodig om een gooi 
te doen naar de titel van ‘Best VTK Poker Player 
19-20’. Naast oneindige roem zijn er ook prijzen te 
winnen en pintjes te drinken, schrijf je dus snel in 
en ga all-in!

Orientation Day
The evening starts with an interesting presentation about digitalization by Procter 
& Gamble. Afterwards, a panel discussion between the five most relevant sectors for 
engineers is held. During this panel discussion, you get more information about what 
each sector has to offer, what your main tasks will be if you would work in that sector 
and much more. Afterwards, there will also be a networking reception with some fin-
gerfood and drinks.
You can sign up on https://vtk.ugent.be/career/students/activities/detail/3414/



De winnaar van vorige week is  
Eduard Van de Meersch! 
Proficiat jij wint 2 cinematickets 
en kan deze komen ophalen in VTK 
Blauw! Ook deze week hebben we 
weer een tof raadsel voor jullie.

Doorstreep de  punten door middel 
van 4 lijnen zonder je balpen van het 
blad te heffen.

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

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

Puzzel van de week 

Maandag 30/09
 18:00 Orientation Day    Zebrastraat 32
 19:15  Lopen door Gent    Plateau / GUSB
 20:00 Minivoetbal Try-outs   GUSB 
 21:00 Mexican Goliarde      Delta

Dinsdag 01/10
 18:45 Voordoop    Citadelpark
 19:30 Summer Course in 2 hours   BEST-IAESTE Office

Woensdag 02/10 
 11:30 Lunchinfomoment Archies   Koe Salon
 19:30 IAESTE AV1    BEST-IAESTE Office
 20:00 Veldvoetbal Try-outs   GUSB
 20:00 Basketbal Try-outs    GUSB 
 20:00  Pokertoernooi    Sint-Pietersabdij

Donderdag 03/10 
 11:30 Lunchinfomoment Burgies   IGent toren Zwijnaarde
 19:15 SpeedTeam Training II   stadion Wouter Weylandt

Inschrijven voor 
 06/10  Ijshockey     19:00 

VTKalender 


