
MANNA 19
28 Maart - 01 April : Show Week

Hey VTK’ers!

De laatste week, en dus ook Manna, 
voor de Paasvakantie. Echter niet 
getreurd! Ook deze week staan we 
weer voor jullie klaar met de leukste 
activiteiten van Gent!

Zo kan je Woensdag en Donderdag (of 
beiden voor bonuspuntjes) gaan kijken 
naar de VTK Show. Een beetje lachen 
met de proffen, iets drinken en vooral 
veel genieten! Kom zeker eens kijken.

Ook de sporties doen deze week weer 
hun best. Of je nu meer bent voor 
lopen, basketbal, minivoetbal, E-sport ... 
ze hebben het allemaal!

Eerder interesse in buitenlandse 
stages? Ga eens kijken op de leden 
vergadering van BEST of de algemene 
vergadering van IAESTE!

Veel liefs,
Lauren, Gwendolyn en Anouk



VTK 
show

Delta, we kennen 
het allemaal, het 

beste café van Gent. 
Het is de bron van vele 

vriendschappen en andere 
relaties. Het is het decor van vele 

onvergetelijke nachten, tot soms zelfs 
ochtenden. Het is de oorzaak van die 
ene 9 op dat vak waar je misschien 
een 10 op had kunnen halen als je 
naar die ene les was geweest. Na een 
gedwongen coronapauze dachten ze 
dat ze de prijzen van de shots van de 
week ongemerkt konden verhogen van 

€1 naar €1,5.
Het volk keek toe en betaalde, niemand 
stond op tegen dit onrecht. Behalve 

één 
m a n , 

é é n 
P r o f e s s o r, 

C h r i s t o p h e 
Leys. Maandenlang 

broedde hij op een 
plan, bracht hij een groep 

mensen samen die op een 
dieptepunt zaten om het plan 

uit te voeren en bereidde hij samen 
met zijn ‘brother from another mother’ 
Gert De Cooman één van de meest 
indrukwekkende overvallen in de 

geschiedenis voor.
Zal het plan slagen of steken de 
Deltanen er een stokje voor? Come and 

find out …
De VTK show 2022 belooft opnieuw 
een heerlijk schouwspel te worden. 
Dans, decor, muziek en acteurs werken 
samen om u een unieke ervaring te 
bezorgen, met een lach, een traan en 
nog een lach want het is vooral om te 

lachen.
De show gaat door op 30 en 31 maart 

om 20 uur in het Theater Scala.
Na de voorstelling op 30 maart kan u 
genieten van een glaasje cava in het 

Scala.
Na de voorstelling op 31 maart kan 
je op vertoon van jouw ticket een 
gratis drankje krijgen in Delta Δ op de 

afterparty.



VTKShowiarde
Deze week zal de VTK show eindelijk 
terug met live publiek kunnen 
plaatsvinden! Deze keer is het precies 
in thema van casa de papel, wat een 
spaanse serie is. Het ideale excuus 
om CAVA en SANGRIA te drinken aan 
spotprijzen of zelfs gratuit voor de 
vroege vogels! Eigenlijk gratuit zolang 
de voorraad strekt (maar niet tegen 

penning zeggen!).
Naast muziek voorzien door cultuur 
zullen we naar hogere spaanse sferen 
gebracht worden door sangria, cava 
en Notchas de paprika. Men zou het 
kunnen zien als een preboit receptie, 

megasexy dus eigenlijk.
Na een preboit receptie volgt natuurlijk 
de boit zelf, deze zullen we inzetten 

met een GRATIS VAT om 23 uur!
Viva el VTK Fiesta!

Infomoment 
Verkiezingen
Altijd al ambitie gehad om je in te zetten 
voor andere studenten? Gepassioneerd 
door events organiseren, sociaal en 
leergierig? Dan is het VTK praesidium 
waarschijnlijk iets voor jou! Op het 
infomoment ontdek je alles over het 
praesidiumleven, de verschillende 
postjes en krijg je de kans om al je 
vragen te stellen! Nog geen team? 
Dan is dit de ideale gelegenheid 
om in contact te komen met mede-
geïnteresseerden! We spreken af om 
18h00 aan VTK Groen.

Gratis vat Yitch
Kom maandag genieten van een gratis 
vat op kosten van Yitch!
We zijn geen software-integrator, geen 
consultants, geen service-partner 
noch een IT-dienstverlener. We zijn het 
allemaal en nog veel meer.

We zijn Yitch.



VTKalender 

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

Deze week hebben we een spelletje 
inkies 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 28/03
 18.00 Infomoment Verkiezingen  VTK Groen
 19.00 BEST Ledenvergadering 10  VTK Groen
 19.30 Lopen op maandag  Plateau
 21.O0 VTKShowiarde   Delta
 21.00 IFK Minivoetbal Dames  GUSB
  1/4de Finale   
 22.00 IFK Minivoetbal Heren  GUSB
  1/4de Finale
Dinsdag 29/03 
 18.00 Codesprint 4   Therminal
 19.00 IFK E-sports   Barvatar
Woensdag 30/03
 16.00 VTKoers    iGent
 19.30 IAESTE AV9   VTK Groen
 20.00 VTK Show   Theater Scala
 20.00 IFK Veldvoetbal - Finale  Campus Schoonmeersen
 20.30 IFK Basketbal - 1/2e fi nale  GUSB
Donderdag 31/03
 19.10 TEST EVENT 3   Stadion Wouter Weylandt
  Speedteamtraining 12UL
 20.00 VTK Show   Theater Scala


