
MANNA 5
21-25 Oktober: Lederhosenweek

Openingsfuif
We zijn ondertusse al in week vijf beland! 
Een nieuwe week betekent natuurlijk 
een hele hoop nieuwe activiteiten die 
we voor jullie in petto hebben. Zo kan 
je weer zorgen dat je zeker genoeg be-
weegt en daarom heeft Sport weer tal 
van activiteiten op de agende staan. 
Voor de denkers onder ons organiseert 
cultuur een Quiz en kunnen de geïnter-
esseerden de beentjes losgooien op de 
koppel danslessen of zich helemaal lat-
en gaan op de Goliarde op maandag of 
op het Oktoberfest op dinsdag in ons 

geliefde café Delta. Vergeet ook zeker 
niet het raadseltje op de laatste bladzi-
jde van deze Manna in te vullen en voor 
woensdag 12u in te dienen in de brieven-
bus in VTK Blauw, er vallen steeds moo-
ie prijzen te winnen!
Heel veel plezier!

Veel liefs, 
Iris, Fran en Margot



Het nieuwe academiejaar gaat van start, wat be-
tekent: tijd voor nieuw cursusmateriaal! Het is na-
tuurlijk 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 doorlopend open

Ijshockey
Fun Hockey is een alternatieve versie van 
het klassieke ijshockey. Goed kunnen 
schaatsen is geen vereiste.
Ongeoefende schaatsers doen een po-
ging om hun evenwicht te houden, de 
ijshockeystick op een juiste manier vast 
te houden en de puck vooruit te krijgen. 
De combinatie hiervan is niet altijd even 
succesvol, maar zorgt wel voor een grote

dosis plezier!

Codesprint I
Het nieuwe Web&Ict-team staat te pope-
len de oude Web&Ict-medewerkers beter 
te leren kennen! Ook zien wij heel graag 
nieuwe medewerkers komen naar onze 
5-jaarlijkse codesprint! Ben je geïnteres-
seerd in websites? Droom je ‘s nachts over 
servers? Of wil je gewoon apprecieren hoe 
cool onze website nu eenmaal is? Wij kij-
ken er naar uit om samen met jullie aan de 
code te werken en jullie eventueel dingen 
bij te leren.
Iedereen is welkom om 18u in VTK Groen. 

GoLIARde
Maandag is het de goLIARde. Kom gerust allemaal naar Delta om te laten zien 
dat studenten wel degelijk kunnen drinken. Bij aankomst kan je een shotje wa-
ter en een shotje vodka drinken. Indien wij niet kunnen raden wat het is krijg je 
het shotje gratis van onze Feestmensen! 

Ook kan je je alcoholpercentage bij hen laten berekenen. Afkomen is de bood-
schap dus!

Danslessen
VTK voorziet koppeldansen voor beginners vanaf 
19u30: Swing en Bachata en basis koppeldansen 
vanaf 20u15: Swing en Chachacha. De beginner 
danslessen zijn ideaal voor iedereen die nog 
nooit een voet op de dansvloer gezet heeft, 
terwijl de basis danslessen perfect aansluiten op 
de lessen van vorig jaar.

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



Sector Day: Construction & Dredging
TEKST

VTK@24UL Leuven
Vond je de 12urenloop al epic? Ga dan zeker mee naar de 24 urenloop in Leuven! Sfeer 
gegarandeerd! We proberen met 60 man/vrouw Leuven over te nemen! Is het niet om 
te knallen op de atletiekpiste, dan is het om de magische sfeer er rond op te snuiven! 
We vertrekken in verschillende shiften (zie site)! See you in Leuven!

Quiz
Met trots presenteert VTK u haar jaarlijkse quiz: ‘De slimste burgies ter wereld’. Op dit 
intellectueel uitdagend spektakel gaat quizmaster Nico op zoek naar welke Burgies zich 
de slimste ter wereld mogen noemen! Proffen, ereleden, alumni, assistenten en uiteraard 
studenten nemen het tegen elkaar op en zullen op de proef gesteld worden door een 
reeks uitdagende onderwerpen. Natuurlijk vallen er ook mooie prijzen te winnen!

Lopen door Gent
Omdat wij als studenten het motto ‘een ge-
zonde 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! Indien we met meer dan 20 lopers zijn, 
splitsen we ons oop in een snellere en een 
tragere groep die elk een gelijkaardig, maar 
aangepast parcours zullen lopen.



De winnaar van vorige week is Emiel 
Verbeeren.   
 
Proficiat jij wint ticket voor het 
Galabal der Ingenieurs. Je kan deze 
komen ophalen in VTK Blauw. Deze 
week moeten jullie het aantal 
driehoeken tellen in deze tekening. 
Veel plezier!

Antwoord: ........................................

Naam....................................................

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

Puzzel van de week 

Maandag 21/10
 19:00 IFK Volleybal Dames - 1e Ronde  GUSB
 19:00 FRiS AV 1    Simon Steven, Plateau
 19:15  Lopen door Gent    Plateau
 20:00 BEST AV 3    The Foundry 
 20:15 Ijshockey     Kristallijn 
 21:00 goLIARde    Delta

   
Dinsdag 22/10
 20:00 VTK Gent @ 24 Urenloop Leuven  Leuven   
 20:00 Quiz     Parochiezaal Ledeberg
 21:00 Oktoberfest    Delta

Woensdag 23/10 
 18:00 Codesprint 1    VTK Groen   18:30  Sector Day: Construction & Dredging WATT Factory     19:30  Danslessen (beginner)   Campus Tweekerken 
 20:15  Danslessen (basis)   Campus Tweekerken

 

VTKalender 


