
MANNA 3 
7-11 Oktober: Ontgroeningsweek 

Pokertoernooi

Hier zijn we weer want een nieuwe week 
betekent natuurlijk ook een nieuwe 
Manna! Je hebt ze misschien al zien 
ronddwalen in het Plateaugebouw met 
de meest marginale kleren aan of dat 
stinkende fluovestje. Een schacht die 
aan het kuisen is, een andere die eten 
naar zijn meesters brengt, die stinkende 
lookgeur die rond een schacht hangt als 
hij toch maar in de les is geraakt, dat 
kan allemaal tijdens de doopweek!
Maandag zullen ze hun beste 
verkleedskills bovenhalen tijdens de 

schachtengoliarde in Delta, allen daar-
heen dus. Donderdag zullen ze uitein-
delijk beloond worden met de ontgroen-
ingscantus waar ze zich dan uiteindelijk 
volwaardige commilitoon van VTK mo-
gen noemen! Maar niet getreurd, deze 
week staan er ook sportieve, culturele 
en toekomstgerichte activiteiten voor
jullie op de agende.. Voor elk wat wils!

Iris, Fran en Margot



Development Day
Applying for a job is not always easy. To get the 
job you want, you need to outshine the com-
petition by excelling in several steps: create an 
attractive resume, write a passionate moti-
vational letter, pass a business case, ace your 
interview and make sure they remember why 
they should hire you. We would like to help you 
throughout the entire process!
Our Development Day focuses on every step 
of this process with presentations and work-
shops by top-notch companies who know what 
they are talking about.
Register on our website!

Schachtengoliarde
Komt dat zien, komt dat zien, de 
nieuwe lichting wordt gedoopt en 
vanavond zal een festijn worden voor 
iedereen dat deze lichting graag om-
verloopt.
Dans en swing op de leukste liedjes-
,hoofdpijn van de dag erna zal zorgen 
voor vele verdrietjes.

FRiS Lunchinfomoment
Wil jij wat meer te weten komen over FRiS en wat we juist allemaal doen? Wel 
dan is dit nu jullie kans.
Op dit infomoment geven wij lekkere croques en ook wat info over wat dat nu 
is, studentenvertegenwoordiger zijn. Over de middag zijn wij met een aantal 
studentenvertegenwoordigers in de receptiezaal en kan je makkelijk wat vragen 
stellen.
Zin in een lekkere croques en info, zeker afkomen is de boodschap!

Cursus
Ook deze week kan je op deze momenten 
cursussen kopen in VTK Pi!
 Ma: Gesloten
 Di: 13:00 - 14:30 
 Woe: 16:00 - 19:00
 Do: 11:30 - 14:30
 Vrij: 11:30 - 14:30

VTK OPENINGSFUIF
Alle stress van Wiba wegdansen op de 
beats van de beste DJ’s van Gent en 
omstreken? Dan is de openingsfuif de 
beste keuze! 
Eerste 1000 pinten zijn gratis, 2u lang 
happy hour 1+1, gratis koffiekoeken als 
ontbijt achteraf,...
Tickets beschikbaar in de hal van de 
plateau.   
 



VRK

Speedteamtraining III
Naast het ‘Lopen door Gent’ op maandag organiseert VTK Sport ook speciefieke trai-
ningen op donderdag: de SpeedTeam training. Onze SpeedTeam coaches (Jarne, Jelle, 
Sharon en Gilles) hebben speciaal voor elke loper van elk niveau een geschikt trainings-
schema voorzien, de trainingen zijn dus open voor elke loper en loopster!

Deze week komen de sporties van VTK Leuven speciaal naar Gent om jullie aan te moe-
digen om op 22 oktober mee te gaan naar de 24 urenloop in Leuven (vergeet niet in te 
schrijven via de site)! We zullen deze week ook jullie tijden opnemen!

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 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 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! 

The show must go on

Bumperball
Het concept is heel simpel: je zit in een opgeblazen bal, ramt het andere team overkop, 
opzij, laat ze alle plekken van het veld zien en o ja, je probeert een veel te grote bal in 
een doel te trappen! Schrijf je met je vrienden in voor deze once-in-a-lifetime-experience! 
Voor de twijfelaars: Bumperball is helemaal veilig trouwens! Inschrijven kan via de VTK 
site.

VTK Instagram
Wist je dat VTK een instagram 
pagina heeft? Scannen en vol-
gen is de boodschap!

Elk jaar organiseert VTK in het tweede semester een 
spektakelstuk van formaat: de VTK-show! Gemaakt 
voor en door studenten staat de VTK-show garant 
voor de hoogste vorm van cultureel vermaak. Alles 
komt aan bod: drama, muziek, dans, je kan het zo geniaal 
niet bedenken. Dinsdag 8 oktober om 19u in VTK rood 
gaat de eerste scriptsessie van start en daarvoor zijn 
we nog op zoek naar de meest creatieve burgieminds 
om ons te helpen met het schrijven van de main sto-
ry van de show. Iedereen die deel wil uitmaken van dit 
groots event is meer dan welkom op deze eerste ses-
sie want hier zal cultuur haar concept van de VTK-Show 
2020 eindelijk openbaren.



De winnaar van vorige week is  
Joanna Popiel! 
Proficiat jij wint 4 cinematickets 
en kan deze komen ophalen in VTK 
Blauw! Deze week krijgen jullie een 
Japanse puzzel voorgeschoteld. 
Veel plezier!

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

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

Puzzel van de week 

Maandag 07/10
 18:00 IFK Tafeltennis    GUSB 
 18:00 Voorronde IFK Veldvoetbal  Campus    
       Schoonmeersen
 19:15  Lopen door Gent    Plateau / GUSB
 20:00 BEST AV 2    The Foundry 
 21:00 Schachtengoliarde     Delta 
 
Dinsdag 08/10
 18:00 Development Day   Therminal  
 20:00 Bumperball    Campus   
       Schoonmeersen 

Woensdag 09/10 
 22:00 Volleyball Try-outs    GUSB 

Donderdag 10/10 
 11:20 FRIS Lunchinfomoment Burgies  Receptiezaal Plateau
 19:15 SpeedTeam Training III   stadion Wouter 

VTKalender 


