
MANNA 1
21-25 September: Openingsweek

Hey VTK’ers!

Eindelijk mogen we terug het huis uit 
en kunnen we beginnen aan dit topjaar. 
Het zal wat anders zijn dan de andere 
jaren, maar toch zal VTK er voor 
zorgen dat er vanalles te beleven valt! 
We gaan deze week alvast van start 
met verschillende sportactiviteiten, 
maar ook op andere vlakken zullen we 
zeker niet stilzitten. Je kan nog steeds 
terecht in ons geliefde café Delta, om 

gezellig te genieten van een drankje. 
Later dit jaar zullen er ook lezingen 
zijn, een talentenshow, peter-meter 
avonden en nog veel meer. Je kan bij 
ons ook terecht voor je cursussen, 
informatie over je masterproef, 
samenvattingen op de VTK wiki...
Wij wensen jullie alvast een geweldig, 
maar vooral veilig jaar! Geniet ervan!

Veel liefs, 
Anouk, Fran en Gwendolyn



Cursus
Ook dit jaar kan 

je terug bij VTK-pi 
terecht voor je nieuwe 

cursussen. Je bestelt deze 
dan ook best zo snel mogelijk 

op de site. We vragen dit jaar ook 
om een tijdslot te reserveren, zodat 

we drukte kunnen vermijden.  Je kan er 
bovendien terecht om je lidmaatschap 

te verlengen.

Proffengesprek
Heb jij nog praktische vragen of moet 
er jou iets van het hart? Schrijf je dan 
in voor het proffengesprek voor de 
eerstejaars! Dit jaar gaat het gesprek 

door online via Ufora.

Delta
Het is weer zover. Het 

nieuwe semester is nabij 
en dus opent uw favoriete 

café na een zomerslaapje weer 
zijn deuren. Na een grote kuisbeurt 

hebben wij er alvast enorm veel zin in, 
dus kom zeker eens langs voor een fris 
pintje! Corona is echter nog steeds niet 
verdwenen, dus openen we als café. 
Kies een plekje om te zitten en laat je 
op jouw wenken bedienen door ons 

knap barpersoneel!

Door de coronamaatregelen zijn de 
zitplaatsen beperkt, dus vol is  vol. 

Geen reservaties nodig!



Sport Kick-Off
Nadat je maandag hebt kennisgemaakt 
met Delta en zijn vele pintjes, is het tijd 
om dinsdag ook de sportieve kant van 
VTK te ontdekken. Daarom zullen de 
nieuwe sporties op de parking voor 
de Plateau te vinden zijn. Tijdens deze 
sport kick-off zetten we een groot 
springkasteel voor de deur van de 
plateau. Met dit ladderspel kun je je 
vrienden uitdagen om zo hoog mogelijk 
te geraken of gewoon ladderzat jezelf 
uitdagen
.
Er zullen ook enkele computers staan 
waarop je je kan inschrijven om mee 
te doen met de sportteams van VTK. 
Bij onze drie sportverantwoordelijken, 
‘sporties’, kan je altijd terecht met 
vragen die ze met veel plezier zullen 
beantwoorden, zij lopen daar de hele 
dag rond. Elke ingeschrevene krijgt een 
gratis drankje van ons!

Onthaalloop
Het schooljaar is opnieuw begonnen. 
Dit is dus opnieuw de start van goede 
voornemens. Elke maandag lopen we 
samen door Gent. We spreken af om 
19u15 aan het Gusb. Vanaf het Gusb 
vertrekken we in twee groepen (5/7km 
- 10/12km) onder begeleiding van 
de loopcoaches Gilles, Emma, Emile 
en Sharon. Zij zullen jullie begeleiden 
gedurende het lopen.

Openingsgoliarde
Het academiejaar is begonnen, en dat 
zal heel Gent geweten hebben!
Je bent vanaf 18:00 welkom in ons 
favoriete café voor een heerlijke 
cocktail (en heerlijk groot ook) aan 
spotgoedkope prijzen, of een andere 
godendrank. Inschrijven in bubbels is 
verplicht, maximum 6 personen per 
bubbel. Goed humeur en mondmaskers 
verplicht.
Tot dan!

Pokertoernooi
Het is weer bijna zover: zet het 
nieuwe academiejaar in stijl in met de 
Pokeravond van Cultuur! Haal je stalen 
zenuwen en pokerface maar van onder 
het stof. Met mondmaskers zal dat 
dit jaar zeker een nieuwe uitdaging 
zijn. Naast oneindige roem zijn er ook 
mooie prijzen te winnen en lekkere 
biertjes te drinken. Schrijf je snel in, 
want de plaatsen zijn nog beperkter 
dan anders!

S o r r y  I ’ m  l a t e . What happened?

Nothing. I just really didn’t wanna come.



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

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

VTKalender 
Maandag 21/09
 19:15  Onthaalloop   GUSB 
 18:00 Openingsgoliarde    Delta
Dinsdag 22/09
 10:00 Sport Kick-Off   Plateau
Woensdag 23/09 
 18:30 Proffengesprek   Online
Inschrijven voor
 Kajak door Gent     21/09    19:00
 Pokertoernooi 2020   22/09    18:00

Puzzel van de week 

Deze week hebben we een kruiswoordraadsel voor jullie klaar. Steek de opgeloste 
Manna binnen in Blauw voor woensdagmiddag en win een supercoole prijs!

1. Hoe meer je er neemt, hoe meer je er achterlaat. Wat ben ik?
2. Wat wordt groter, als je er meer van wegneemt?
3. Wat gaat naar beneden en boven, maar beweegt niet?
4. Geef me lucht en ik leef, geef me water en ik sterf, wat ben ik? 
5. Welke koning is ijskoud? 
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