
MANNA 6
31 Okt - 4 Nov: Tweedagenlesweek

Hey VTK-ers! 

HALLELUJA, slechts twee dagen 
les deze week! Dat betekent dus 
dat we vijf dagen weekend hebben, 
wat een luxe! VTK zit echter niet stil  
tijdens deze vakantiedagen. Wij blijven 
zorgen voor toffe, ongelooflijke  
activiteiten zodat jullie je zeker niet 
moeten vervelen. De absolute topper  
van deze week is natuurlijk de city-
trip naar Amsterdam! Om hiervoor 
al in de goeie sfeer te geraken,  

organiseert feest een Amsterdam 
Goliarde. Bovendien vullen we donder- 
dagavond met veel activiteiten om 
de korte week meer als goed te  
maken. Als laatste vinden jullie in 
deze manna ook alle promo’s die 
gelden in Delta alsook degene die je 
speciaal met jouw VTK kaart krijgt. 
Want als student kan je nooit te veel 
besparen... 
Vele vakantiegroeten!

Kirsten en Dries

 ma 31/10 
 19u00 Lopen rond de watersportbaan  Plateau / GUSB
 20:00 Amsterdam Goliarde   Delta

 di 01/11 
 08:00 Citytrip Amsterdam   Amsterdam

 do 03/11 

 18:15 VTKarting    Plateau / eKart 
 18:30 Kommaneuken ‘t Civielke 2  VTK Groen
 20:30 Workshop paaldansen   Fit out
 21:00  Halloween party    Delta

VTKalender 



 WORKSHOP PAALDANSEN 
Heb jij ook altijd al op café of in de discotheek eens 
rond die paal willen hangen? Eens lekker losgaan en je 
zotte moves laten zien? Maar had je echter die moves 
niet? Dan kan je die nu leren! Tijdens deze workshop 
kom je alles te weten over paaldansen! We starten 
eenvoudig en bouwen op. Wie weet ben je een natuur-
talent en sta je tegen het einde van de avond hele-
maal te swingen rond die paal!

 VTKARTING 
Donderdag 3 november gaat onze bekende karting door. 
We doen een endurance race van 2 uur in teams van  
4 personen. Dit jaar trekken we naar de nieuwe indoor 
karting in Gent waar we met elektrische karts zullen  
racen. Geen luide motoren en benzinegeuren, maar wel 
veel snelheid en vermogen! Tot donderdag!

 KOMMANEUKEN 2 
Hey beste VTK-maatjes! De tweede kommaneuksessie 
is er weer bijna, yessssss! Kom Pers helpen ‘t Civielke 
naar een foutloos niveau te tillen. Leuk sfeertje, muziek, 
drank en eten zullen klaarstaan voor jullie en wij gaan jullie  
eeuwig dankbaar zijn! Heb je niet enkel zin in het ver- 
beteren van artikels, maar wil je er ook zelf wel eens eentje 
(of twee of drie... ) schrijven? Stuur dan een mailtje naar 
pers@vtk.ugent.be en word een van onze awesome     
medewerkers. Tot binnenkort voor onbeschrijflijk veel 
letterplezier! :)
Nog een kleine belangrijke mededeling:
Pers is niet perfect en er is een klein maar belangrijk foutje  
in het e-mailadres van de prijsvraag van het eerste  
‘t Civielke gekropen. Het juiste e-mailadres is:                       
waaris@vtk.ugent.be. Dus gelieve nog eens de oplossing 
naar het juiste adres te sturen om te winnen! Succes!

 AMSTERDAM GOLIARDE 
VTK vertrekt dinsdag op citytrip naar 
Amsterdam en daarom is deze goliarde 
volledig in dat thema. Sfeer, rode lichten 
en een stripster tussen 22u en 23u! Jawel, 
je leest het goed, een STRIPSTER!! Zeker 
op tijd in Delta zijn is de boodschap :-).

POLE DANCING 
GRANNY STYLE

 LOPEN ROND DE WATERSPORTBAAN 
Een week niet gesport, is een week niet geleefd! Is 
dit ook jouw levensmotto? Ga dan ook maandag met 
ons meelopen rond de watersportbaan. Ook al is het 
‘vakantie’, wij van sport denken aan jullie conditie en 
gaan ook deze keer lopen. Afspraak zoals altijd om 19u 
aan de Plateau en 19u15 aan het GUSB.



 HALLOWEEN PARTY 
Drukke avond! Als je niet rond een paal aan het zwieren bent met cultuur of door bochten aan 
het scheuren bent met sport, kom dan zeker om 22u00 naar Delta. Samen met de tandartsen 
van Dentalia vieren we daar het verrijzen van de doden met onze Halloween party! Om 22u30 
is er een niet te missen publieke executie! Naast de doodstraf delen we dan ook gratis drank 
uit natuurlijk! Dresscode: HALLOWEEN! Verkleden is de boodschap! De best verklede burgie 
en tantist krijgen een unieke halloween cocktail!

 DELTA PROMO’S 
We zetten deze week eens alle promo’s in 
de kijker, dus vergeten we zeker die uit ons  
eigen café niet! Op maandag krijg je 2 Cornets 
voor de prijs van 1! Vervolgens shots fired met 
shotjes aan 1.50 euro op dinsdag. Donderdagavond                
geven we bijna de pinten weg, slechts 1 euro                             
betalen als je voor 24 uur langskomt. Daarnaast kan 
er van week tot week nog een special bijkomen dus 
hou de promo’s op het scherm in Delta zeker in de  
gaten! Bovendien is er ook elke week een shot 
van de week, deze kost dan een ganse week lang 
slechts 1 euro. Shot van deze week is boswandeling! 

PROMO’S

 VTK KAART PROMO’S 
Dat je met jouw VTK kaart enorm veel voordelen  
krijgt voor alle VTK activiteiten en je cursussen,  
wisten jullie ongetwijfeld al lang. Wist je echter al dat er 
ook veel andere kortingen te verkrijgen zijn buiten VTK?

Bij Pizzahut kan je, dankzij jouw VTK kaart, altijd medium 
pizza’s bij afhaling voor amper 5.95 euro krijgen.

Eerder zin in frietjes? Geen probleem! Bij Buzzy Snacks krijg 
je gratis koude saus bij aankoop van frieten en een snack.

Ook bij Topcopy kan je jouw slag slaan. Zo betaal je er 
slechts 2.5 eurocent per zwart-wit kopie.

Houd zeker ons TV scherm in de hal van de Plateau in de 
gaten indien je op de hoogte wil blijven van alle acties!



Proficiat aan Thomas Pillu en Jana Bovyn! 
Jullie Killer sudoku heeft gewonnen!  
Als prijs krijgen jullie een gratis UGent-trui! 
Kom de prijs afhalen in VTK PI! 

Help deze week het koekiemonster ons 
VTK-schild te vinden! Steek de opgeloste 
Manna binnen in Blauw voor woensdag- 
middag en maak kans op een nieuwe prijs!

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

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

 PUZZEL VAN DE WEEK 

 FOTO VAN DE WEEK 

 IFT - ZWEMKAMPIOENEN 


