
MANNA 18
15 - 19 Maart : ThermiLAN-week

Hey VTK’ers!

Het wordt weer een leuke week die 
we beginnen met de fameuze GSK 
Biermijl. Dit is de perfecte combinatie 
tussen sporten en drinken, een grote 
aanrader dus. Natuurlijk is er ook 
weer een goliarde. Deze keer met 
gezelschapsspelletjes, wat dus een 
gezellige avond belooft te worden. 
Ook is de yoga sessie er weer en de 

volgende BEST Soft Skills Training. 
Verder is het ook heel de week 
ThermiLAN! Het belooft dus weer een 
topweek te worden. 

Veel liefs, 
Anouk, Fran en Gwendolyn



GSK Biermijl: 
corona edition 

Dit is de vierde algemene VTK, 
HILOK & VLK present: GSK Biermijl 

corona edition.

Wat?
- Loop 4x400 m

- Drink 4x33 cl bier
- Zo snel mogelijk en misschien kroon jij 
dit jaar tot studentenkampioen(e) van 

2021

Ga samen met je knuffelbuddy 1600 m 
knallen in het gezelschap van een goed 
fris pintje! Deel jullie activiteit op Strava 
(inclusief foto’s zodat we samen kunnen 
genieten) en stuur een filmpje door 
naar VTK Sport voor een fantastische 

aftermovie! 

Wanneer?
15/03 tot 19/03. Kom op maandag 15/03 
jullie pintjes afhalen in VTK Groen in ruil 

voor €1!



Gezelschapsspelletjes 
Goliarde 
Deze maandag is het weer tijd voor een 
super gezellige goliarde! Deze keer wordt 
het een avondje gezelschapsspelletjes 
spelen zoals kolonisten, monopoly, 
rummikub,…

Omdat Rona nog steeds in het land is en 
het toch nog steeds frisjes is op het Sint 
Pietersplein gaat deze wederom door op 
onze discord, jullie moeten dus zelf geen 
spellen voorzien. Neem wel zeker iets 
om te drinken en eventueel wat snacks 
erbij!

Welke spellen we zullen spelen staat 
zeker niet vast, aarzel dus niet om Chloë 
of Pieter te sturen om jullie favoriete 
online gezelschapsspel voor te stellen.
Kom dus zeker eens langs, hoe meer 
zielen hoe meer vreugd! 

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-sessions 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!!

Talenten teambuilding  
We zouden deze week graag besteden 
aan het vernoemen van een paar 
toptalenten. Zo kan Julie Vermout 
(met aanhangsel Sarah Nachtergaele) 
een handstand zonder muur en Arthur 
Bril doet hierbij dan ook nog eens 
een adje (wel met muur). Seppe Van 
Laethem gaat hier dan nog eens over 
en pompt ondertussen. Als we een 
stapje terug zetten hebben we Staf 
Vandamme die zowaar 3 keer koprolde 
(voor- en achterwaards). Emile Bouchez 
kan dan weer jongleren en Yanis Van 
Eeckhout at zowaar 2 chillipepers (met 
stokjes) zonder benoemingswaardige 
effecten. Altijd even indrukwekkend 
zijn natuurlijk Viktor De Nys en Bavo 
Brutsaert. Zo kon Viktor zowaar onze 
praeses laten drinken en ondertussen 
een prachtig gedichtje opdragen. Bavo 
heeft dan weer het prachtige talent 
om twee mandarijnen in zijn mond 
te steken. Tot slot willen we nog even 
afsluiten met Jonas Lernout die geen 
talent heeft, maar wel een fan is van de 
spelletjes en zo een plaatsje verdient in 
deze lijst. 



VTKalender 

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

De winnaar van vorige week 
is Robbe Christiaens, proficiat!

Deze week hebben we een 
binairo voor jullie.  Stuur je 
oplossing zeker door naar 
communicatie@vtk.ugent.
be of breng het binnen bij 
blauw en win één van onze 
(legendarische) prijzen.

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

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

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

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

Maandag 15/03 
 08:00 GSK Biermijl: corona edition
 19:30 FRiS AV 6
 20:00 Gezelschapsspelletjes Goliarde

Woensdag 17/03
 20:00 VTK Sweat Session: Yoga 
 20:00 BEST Soft Skills Training 3: Business Presentations

Donderdag 18/03
 19:00 Techboost!

Di 16 tot vr 19 maart
 ThermiLAN


