
MANNA 14
15 - 19 Februari : Creatieve week

Hey VTK’ers!

Goed nieuws: het is creatieve avond 
deze week! Hier kunnen we allemaal 
gezellig wat brainstormen over ons 
geliefd ‘t Civielke. Natuurlijk is dit niet 
het enige. Voor de eerstejaars hebben 
we de volgende initiatieactiviteit 
klaarstaan: een quiz. Dit is dus jullie 
kans om te laten zien dat jullie het 
waard zijn om jezelf burgies/archies te

noemen. Er is ook de 5de AV van FRiS. 
Kom dus zeker eens langs en geniet 
van deze week. 

Veel liefs, 
Anouk, Fran en Gwendolyn



FRiS AV 5 
Het tweede semester is 

begonnen, voor diegenen die 
het nog niet zouden weten :wink:, 

en net zoals daarvoor staat FRiS 
steeds klaar voor jullie!

Om het semester goed te beginnen 
vindt de eerste algemene vergadering 
(AV) van dit semester plaats op 
maandag 15 februari! Zoals gewoonlijk 
zijn alle FEA-studenten meer dan 
welkom om deel te nemen, kom dus 
gerust af. Het is online en echt wel 
gezellig. Moest je vragen hebben over 
hoe zo een AV verloopt neem dan 
gerust contact met ons op via een van 

onze kanalen.

Dit gezegd zijnde wensen wij jullie 
namens FRiS een geweldig tweede 

semester.



Creatieve Avond 
Om ieders favoriete lectuur, ‘t Civielke, 
tot bij jullie te brengen, liefste leden, 
kunnen wij bij de redactie zo veel hulp 
gebruiken als er te krijgen valt. Daar 
hebben we jullie voor nodig! Heb je 
een creatieve geest en een goede 
pen? Misschien juist een goed oog 
voor graphic design? Kom 17 februari 
dan zeker langs op de creatieve avond 
voor ‘t Civielke 4. Hier brainstormen, 
plannen en verdelen we ideeën voor 
artikelen en layouts!

Deze houden we online, schrijf je in 
en we bellen je via teams op je UGent 
e-mailadres!

Hopelijk tot dan!

Initiatieactiviteit 4: 
Weetkunde en Lineaire 
Alcohol
Het tweede semester is nog maar 
net ingezet en wij hebben alweer een 
schitterende activiteit klaarstaan! We 
gaan met z’n allen quizzen, eindelijk 
een kans om aan de unief nog eens 
een 20/20 te halen!!

Inschrijven gebeurt in groepjes van 
maximaal 6 personen en wij raden 
aan om meters, peters en kindjes te 
combineren.

Aangezien het een speciale quiz 
zal worden, worden er ook gratis 
drankpakketten uitgedeeld in VTK 
groen (maandag tot donderdag van 
8u tot 16u). Deze zullen in week 2 
beschikbaar zijn. OPGELET: alcohol is 
zeker en vast geen vereiste tijdens de 
quiz. De quiz zal ook gespeeld kunnen 
worden zonder het drankpakket.

Indien er eerstejaars (of ouderejaars) 
zijn die graag willen deelnemen, maar 
nog geen meter- en petergroep hebben, 
mogen deze een mailtje sturen naar 
interne@vtk.ugent.be

Hopelijk tot dan!!!



VTKalender 

Puzzel van de week 

Check zeker de VTK site voor extra info en eventueel bijkomende actviteiten

De winnaar van vorige week 
is Luka De Bolle. Proficiat, jij 
kan je prijs komen afhalen in 
blauw!

Voor het spelletje van deze 
week hebben we inspiratie 
opgedaan bij Flow Free.  
Stuur je oplossing zeker 
door naar communicatie@
vtk.ugent.be of breng het 
binnen bij blauw en word de 
volgende winnaar.

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

....................................................

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

....................................................

Maandag 15/02 
 18:30 FRiS AV 5    Online

Woensdag 17/02
 19:00 Creatieve avond    Online

Donderdag 18/02
 20:30 Initiatieactiviteit 4   Online


