
MANNA 17
14 Maart - 18 Maart : ThermiLAN Week

Hey VTK’ers!

Zoals altijd zit deze week weer 
boordevol leuke activiteiten!

Zo beginnen we de week uitzonderlijk 
met een goliarde cantus! Voor zij 
onder ons die dit niet zien zitten zal 
ook de gewone goliarde doorgaan 
zoals normaal.

Ook voor de sporters onder ons 
zijn er activiteiten om uit te kiezen. 

Lopen, badminton, zwemmen, 
baanwielrennen. Voor ieders wat wilt 
dus.

En om de week af te sluiten heeft VTK 
Web & ICT de handen uit de mouwen 
gestoken om het jaarlijkse epische 
gaming event ThermiLAN op poten te 
stellen! Ga zeker eens langs.

Veel liefs,
Lauren, Gwendolyn en Anouk



H a l f t i m e 
BBQ & Cantus

Beste derde bachers,
Na twee en een half jaar (of 

langer) zwoegen en zweten zitten 
we eindelijk aan de helft!
En wat is er nu een betere manier om 
dit te vieren dan met een cantus? Met 
een cantus én een BBQ misschien?!
Kom dinsdag 15 maart met al jouw 
jaargenootjes smullen van lekker 
gegrilde stukjes vlees en alles wat 
daarbij hoort en/of kom je dorst lessen 
met lekker koude pintjes op de cantus.
Voor wie? Alle 3e bachers (gitters 
zijn welkom indien vorig jaar niet 

ingeschreven)
Waar? Delta 

natuurlijk!
Wanneer? Dinsdag 

15 maart, BBQ begint om 
18u00, cantus om 20u

Hoeveel kost dat hier? De bbq en 
de cantus kosten je beide slechts 

8 euro, voor slechts 16 euro heb je 
dus onbeperkt eten én drinken. We 
voorzien nog een surprise voor tijdens 

de cantus let’s go.

Finance Night
Ben je binnenkort afgestudeerd en moet 
je over je eerste loon onderhandelen? 
Of vraag je je soms af waarom je 
tijdens je opleiding nooit hebt horen 
spreken over een belastingbrief? Dit 
zijn zaken die misschien ver van je 
bed klinken, maar vroeg of laat zul je 
ermee geconfronteerd worden. En 
wanneer dat moment komt, ben je 
beter voorbereid.

VTK Career & Development geeft je 
de kans om je financiële kennis bij 
te schaven. Kom op onze Finance 
Night horen wat ze je nooit op de 
schoolbanken komen vertellen! Wij 



bieden je een interessante lezing aan 
van Deloitte waarin de basis voor jonge 
starters wordt uitgelegd. Daarna kun je 
ook zelf aan de slag met workshops 
gegeven door professionals die je 
alles zullen aanleren om zelf voor 
je financiële vaardigheid te kunnen 
zorgen. Zo ben je al een stapje voor als 
je voor het eerst een job zoekt. Na deze 
workshops kan je nog bijbabbelen rond 
een glaasje cava en een hapje op de 
receptie. Schrijf je in en tot dan!

De workshops worden gegeven door 
Securex, Sweco en EY. De deuren gaan 
open om 18u30 en de workshops 
beginnen stipt om 19u.

ThermiLAN 2022
VTK organiseert dit jaar opnieuw haar 
LAN-party ThermiLAN!!
Droom je soms nog over die tijd toen 
je dagen aan een stuk kon gamen 
zonder zorg? Dies Natalis valt dit 
jaar op vrijdag 18 maart en de UGent 
schenkt ons zo een mooi verlengd 
weekend om de zorgen weg te gamen. 
Wij huren de locatie af, zorgen voor het 
internet, de games en goedkoop eten 
en drinken. Wat wilt een gamer meer? 
Prijzen natuurlijk! Doorheen het event 
worden er verschillende competities 
voorzien waar er geweldige prijzen te 
winnen zullen zijn. Deze variëren van 
gaming hardware tot cadeaubons 
en nog zoveel meer! De competities 
zullen gehouden worden in je favoriete 
competitieve games zoals CSGO, 
Valorant, League of Legends... alsook 

enkele mystery competities.
Uiteraard kan je ook gewoon casual 
gamen met je vrienden of op jezelf 
zonder deel te nemen aan de 
competities, hier ben je volledig vrij in, 
het is tenslotte een LAN-party.
Je bent natuurlijk ook meer dan 
welkom om je eigen PC of console mee 
te pakken, we voorzien hiervoor tafels, 
ethernet, zetels en 4 gi-ga-gigantische 
65-inch 4k tv’s!!
Ook voor diegene die het graag “offline” 
houden, zullen er boardgames en 
boardgame competities aanwezig zijn.

Zowel hardcore als recreatieve gamers 
zijn welkom. Voor de niet-gamers 
hebben we genoeg consoles waar er 
party games op staan zoals playstation 
4’s, wii’s en Nintendo switches!



VTKalender 

De winnaar van vorige week is 
Robin Vanparys! Jouw prijs ligt in 
VTK Blauw te wachten.

Deze week hebben we een Jigsaw 
Sudoku voor jullie. Vergeet niet 
jouw oplossing in de brievenbus 
in VTK Blauw te steken of door te 
mailen naar communicatie@vtk.
ugent.be.

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

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

Puzzel van de week 

Maandag 14/03
 18.00 IFK Badminton:   GUSB
  Enkelspel geklasseerden
 19.00 BEST Ledenvergadering 9  VTK Groen
 19.30 Lopen op maandag  Plateau
 20.00 GoliardeCantus   Delta
 21.00 Goliarde    Delta
Dinsdag 15/03 
 18.00 Halftime Cantus   Delta
 20.00 Cursus zelfverdediging  Rozebroeken
 21.15 Zwemtraining VTK  GUSB
Woensdag 16/03
 16.00 Initiatie baanwielrennen  Vlaams Wielercentrum
 18.30 Darttoernooi   Delta
 18.30 Finance Night   Plateau
 19.00 PAL - bijeenkomst   VTK Groen
 19.30 IAESTE AV8   BEST - IAESTE Lokaal
 20.00 Lounge quiz   Delta
Donderdag 17/03
 19.00 ThermiLAN 2022   Therminal
 19.15 Speedteamtraining 12UL  Plateau


