
MANNA 18
21 Maart - 25 Maart : LentefuifWeek

Hey VTK’ers!

Het is zo ver, de week van één van de 
meest epische Vooruitfuiven van het 
jaar. We hebben het natuurlijk over de 
enige echte VTK Lentefuif!

Maar dat is natuurlijk niet het enige dat 
we deze week voor jullie hebben. Zo is 
er voor alle masterstudenten onder ons 
een MasterBBQ en/of cantus.

Voor de eerstejaars is er om het einde 

van de voorlaatste testjes te vieren 
weer een superleuke initiatieactiviteit.

Ook aan sportactiviteiten is er deze 
week weer geen tekort.

En met de aantocht van het laatste ‘t 
Civielke mag je ook ons altijd komen 
vergezellen op de laatste creatieve 
avond!

Veel liefs,
Lauren, Gwendolyn en Anouk



Initiatieactiviteit 
5: bierbowling

Na de voorlaatste testjes is het ook tijd 
voor de voorlaatste initiatieactiviteit.

Deze keer gaan we bierbowlen! Een 
beetje kegels omver smijten en een 
drankje nuttigen. Wat moet dat meer 
zijn? Een afterparty in delta misschien? 
Die is er ook! Geen reden om niet te 

komen dus!

Initiatieactiviteit 5 is enkel voor de 
eerstejaars. Peters-en meters kunnen 

ons 

achteraf 
v e r v o e g e n 

op de afterparty 
in Delta!

Betalen doe je ten laatste 
op zaterdag 19 maart, anders 

vlieg je aan lichtsnelheid van de 
lijst!

Massacantus
Na lange tijd is de massacantus terug! 
Aangezien corona nog steeds het 
klootzakske heeft zitten uithangen, valt 
massacantus deze keer niet in week 
12 van semester 1, maar wel een dag 

voor onze lentefuif.

U leest het al goed, een vroegtijdige 
prédrink voor de lentefuif dus.

We zullen zoveel mogelijk tickets 
proberen te bemachtigen in de 
komende bestelmomenten, schrijf 
je dus zeker in als je zeker bent deze 

cantus niet te willen missen!
Voor de leken onder ons, Beiaardcantus 

maar dan met nog meer volk.



BSST 4: Solicitation 
Techniques by 
Hudson
The second semester has just started 
and we are happy to bring back 
the BEST Soft Skill Track sessions 
(BSST). This fourth and last session 
is confirmed and will take place on 
tuesday the 22nd of March… So 
mark the date! We will be working in 
partnership with Hudson so that you 
are perfectly capable of applying to 
that desired dream job. You will be 
choosing your next steps!

This session is part of a track that 
we organise, the other sessions 
are ‘Negotiation Skills by Deloitte’, 
‘Leadership Techniques by Unilin’ and 
‘Idea Generation by Soudal’. All of them 
are to be found on our BEST Ghent 
Facebook page. We offer a certificate 
to all people attending at least three 
sessions.

What you need to know:
- Register yourself for “BSST 
4 - Solicitation Techniques by 
@Hudson” via the following 
link: https://docs.google.
com/.../1FAIpQLSdTq93RV6wijp.../
viewform
- The event starts at 19:00 and ends at 
21:00. A reception follows until 23:00.
- Bring your CST, let’s keep it safe
- Location to be defined, more info 
coming soon
- Each BSST session has its own 
inscription form, go to the other events 

if you want to take part in another 
session
- The places are limited, so be fast! 
First come, first served!!

Creatieve avond 5
Het is zover, de laatste creatieve avond 
van het academiejaar is aangebroken! 
Ben je creatief (of niet) en wil je graag 
mee helpen brainstormen voor het 
laatste ‘t Civielke? Of wil je graag 
eens meehelpen schrijven? Dan ben 
jij diegenen die we zoeken! Kom 
donderdag 24 maart om 19u even 
langs in VTK Groen om je creatieve 
geest de vrije loop te laten met een 
hapje en een drankje! Want creatief zijn 
kunnen we niet op een lege maag he ;)



VTKalender 

De winnaar van vorige week is 
Marie Dewulf! Jij wint 2 tickets 
naar de VTK Show, ze liggen in VTK 
Blauw te wachten.

Deze week hebben we een Som 
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 21/03
 18.00 MasterBBQ   Delta
 18.00 IFK Badminton - Enkelspel NG GUSB
 19.30 Lopen op maandag  Plateau
 19.30 FRiS AV 6   Campus Schoonmeersen
 20.00 Matercantus   Delta
 21.00 Initiatieactiviteit 5: bierbowling Overpoort Bowl
 21.00 Propere Goliarde   Delta
Dinsdag 22/03 
 18.00 Massacantus   Flanders Expo Hal 2
 19.00 IFK E-sports   Barvatar
 19.00 BSST 4: Solicitation   
  Techniques by Hudson
 21.15 Zwemtraining VTK  GUSB
Woensdag 23/03
 16.00 VTKoers    iGent
 18.00 IFK Veldvoetbal - Halve Finale Campus Schoonmeersen
 22.00 Lentefuif    Vooruit
Donderdag 24/03
 19.00 Creatieve avond 5   VTK Groen
 19.15 Massatraining   Stadion Wouter Weylandt
 21.30 Kleutercantus 2.0   Delta


