
MANNA 16
1 - 5 Maart : Spelletjesweek

Hey VTK’ers!

We zitten ondertussen al aan de vierde 
week van dit semester en het wordt 
tijd om eens te ontspannen. Daarom 
hebben we de spelletjesgoliarde voor 
jullie klaar staan, maar ook het online 
schaaktoernooi. Je kan ook tot rust 
komen tijdens een yoga sessie of 
tijdens een gezellig kookavondje. 
Natuurlijk is het niet alleen maar fun 

en games. Er hebben namelijk 
nog steeds veel mensen nood aan 
bloed, dus is het deze week weer 
bloedserieusweek. Kijk dus zeker 
eens of je niet kan langskomen om te 
doneren!

Veel liefs, 
Anouk, Fran en Gwendolyn



VTK 
Sweat 

Session: Yoga
Nood aan wat in/ontspanning 

na een hele dag voor je bureau te 
zitten? Of bang dat die extra corona-

kilo’s er weer bij gaan komen? Dan 
hebben wij de oplossing! Dit semester 
kun je opnieuw terecht bij onze 
yogistes Gaël en Alixe die voor jullie 
een sweat-session zullen verzorgen 
waarin je weer helemaal tot rust kan 

komen.

De sweat-session zal te volgen zijn 
via zoom. Schrijf je in via de VTK site, 
zodat we weten naar wie we de link 

moeten sturen! Tot woensdag!!

EBEC Ghent - 
Case Study

Are you an engineering student? 
Do you want to have a taste of a 

professional experience? Do you like 
to think out of the box?

Our case study combines all of these 
things! During the competition you’ll 
be confronted with a professional 
case study provided by Deloitte. 
Together with 3 friends you’ll have 
to think of an innovative solution. No 
technical knowledge is needed, just 
some ‘originality’ and ‘common sense’. 
There will be opportunities to talk with 
Deloitte employes and get tips on how 

they would tackle the challenge!
Go ask your friends, form a team of 4 

and sign up now.



Drankspelletjesgoliarde
JOEPIE JA JEEJ!!!!

TL;DR haal je een bak bier in huis en 
amuseer je maandag

Ook deze maandag gaan we ons best 
doen om jullie te voorzien van een avond 
vol entertainment. Omdat je stoel thuis 
toch nog steeds comfortabeler is dan 
de stenen op het Sint-Pietersplein, 
gaan we gezellig samen wat online 
drankspelletjes spelen. Denk hierbij 
aan mexico, batlleshots of power hour. 
Kortom, voor ieder wat wils.

Aarzel ook zeker en vast niet om Pieter, 
Tim of Stef een berichtje te sturen als 
je zelf een spelletje weet dat je al een 
jaar lang wil spelen , maar nog niet 
genoeg mensen voor hebt gevonden 
om het samen mee te spelen.

Voorzie jezelf van een pintje, een 
Cornet, cola, plat water maakt niet uit. 
Spring maandag gewoon even binnen 
in onze discord-server en we maken er 
een leuke avond van. 
Tot maandag!

Groetjes Pieter, Tim en Stef

Tik Tok Kookworkshop
CRINGE ALERT

HOI
Betty D’Amelio en Eline Rae recht 
uit tiktokfamouz land ofzo hier!!!!! 
Donderdag 4 maart halen wij onze 
beste kookkunsten boven speciaal 
voor jullie. We bezorgen jullie alvast 
het recept voor een bruisende apero  
+ hapje en verrukkelijk hoofdgerecht! 
Voor de vleesenthousiasten in ons 
midden: spekjes of gehakt mogen 
steeds toegevoegd worden! We 
openen de Zoom call om 19u en zullen 
tijdens het koken talloze cringy tiktoks 
maken!

PS: bij vragen, problemen of ben je een 
knappe jongen, mag je steeds in onze 
dms sliden
PPS: dat betty en eline de wap doen, is 
niet uitgesloten



VTKalender 

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

De winnaar van vorige week 
is Joren Van Walleghem, 
Proficiat!

Deze week hebben we een 
sandwich sudoku voor jullie.  
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 01/03 
 20:00 Drankspelletjesgoliarde   Online

Woensdag 03/03
 17:30 EBEC Ghent - Case Study  Online
 20:00 VTK Sweat Session: Yoga  Online

Donderdag 04/03
 19:00 Speedteamtraining   Online
 19:00 Tik Tok Kookworkshop   Online
 19:00 Online Schaaktoernooi   Online

Ma 01 tot do 04
 Bloedserieus     UFO
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