
MANNA 1
27 September - 1 Oktober :  Openingsweek

Hey VTK’ers!

Nu corona eindelijk wat in de kiem 
gesmoord is, kunnen we (hopelijk) 
eindelijk terug volop genieten van het 
komend academiejaar.

Zoals altijd hebben de verschillende 
VTK posten weer heel wat activiteiten 
voor jullie voorzien. Er is voor ieder wat 
wils. Zo kan je VTK Sport leren kennen 
op de Sport Kick off, gaan lopen of 
fi etsen.

Eerder geïnteresseerd in een 
buitenlandse stage of summer 
course? Ga zeker eens langs bij 
IAESTE en BEST!

Ten slotten worden ook de feesters 
onder ons niet vergeten. Zo hebben 
we weer een epic goliarde voor jullie en 
zijn we blij te melden dat ook catussen 
weer mag!

Veel liefs,
Lauren, Gwendolyn en Anouk



Sport 
Kick Off

Nadat je maandag 
hebt kennisgemaakt met 

Delta en zijn vele pintjes, 
is het tijd om dinsdag ook 

de sportieve kant van VTK te 
ontdekken. Daarom zullen de nieuwe 

sporties op de parking voor de Plateau 
te vinden zijn. Tijdens deze sport kick-
off zetten we een groot springkasteel 
voor de deur van de plateau. Met deze 
pillow fight kun je je vrienden uitdagen 

voor een groot duel!

Er zullen ook enkele computers staan 
waarop je je kan inschrijven om mee 
te doen met de sportteams van VTK. 
Bij onze drie sportverantwoordelijken, 
‘sporties’, kan je altijd terecht met 

vragen 
die ze 

met veel 
plezier zullen 

b e a n t w o o r d e n , 
zij lopen daar de 

hele dag rond. Elke 
ingeschrevene krijgt een 

Deltabonnetje van ons!

Ledenvergadering 
BEST

Eerste ledenvergadering van BEST, 
maandag 20h VTK groen. Heb je 
interesse? Kom zeker eens langs! Lees 
je deze manna pas na maandag? Dan 
ben je ook altijd welkom op ons fun 
event volgende week. Voor vragen 
stuur Suzanne.kelem@best-eu.org of 

contacteer ons via messenger



IAESTE AV1
De meest internationale 
ingenieursvereniging gooit de deuren 
open en geeft het startschot voor een 
nieuw academiejaar vol buitenlandse 

ervaringen en stages.
De eerste tweewekelijkse vergadering 
is open voor iedereen en vindt plaats 
online op donderdag 30 september 
om 19u30. Geïnteresseerd? Stuur een 
berichtje op facebook naar IAESTE 
Ghent of mail naar iaeste@vtk.ugent.

be voor meer info!

Drieverdiepen 
Goliarde
Liefste archies, burgies en andere 
liefhebbers van het feest,
Na anderhalf jaar niet meer te kunnen 
boitten, kunnen we er eindelijk terug 
invliegen!
Om al het gemiste boitten in te halen, 
de armen weer wat los te krijge voor 
beerpong en al die dansmoves terug 
boven te halen houden we de drie 
verdiepen van Delta vrij voor deze 
eerste goliarde.
Uiteraard zal VTK ook een of meerdere 
vaten bier zetten, fris het kringlied op 
zodat we uit volle borst dat heerlijk 
gerstennat kunnen verwelkomen.
In onze Cantuskelder kan je 
verschillende drankspellen spelen.
Op het gelijkvloers gaan we voor het 
nostalgisch gevoel van de goliardes, 
gezellig beginnen en uiteindelijk lekker 
djenzen op de tafels met een gratis 
vatje.
Ben je nog wat coronashy en wil je niet 
op mekaar gedrukt worden? Ga in de 
lounge zitten en drink op het gemak 

een sterk biertje en andere lekkernijen.
Zoals op elke goliarde zal je bij het 
scannen van je VTKlidkaart weer 1 of 
2 Deltabonnetjes krijgen.
1e-jaars zullen daarboven ook nog een 
gratis Cornetje krijgen van feest om 
het jaar extra goed te beginnen!
Bij dit alles zullen we rekening houden 
met de huidige coronamaatregelen die 
gelden.

Cantus
Zoals te zien heeft onze kersverse 
praeses naast moobs ook een schoon 
corona- of bierpensje, indien dit bij jullie 
nog niet het geval is kan je eindelijk 
terug voor 8 euro onbeperkt aan die 
bierpens werken!
Na anderhalf jaar niet te kunnen 
cantussen in ons geliefd café kunnen 
we eindelijk terug samen drinken, 
zingen en drinken!
Op dinsdag hebben we de 
openingscantus, omdat we onze 
vtk’ers zo missen zal deze cantus 
enkel voor leden zijn.

Heb je nog geen cantuservaring en wil 
je nog niet meteen tussen de ervaren 
pilsbazen cantussen? Speciaal voor 
jullie organiseren we deze donderdag 
een dummiecantus <3



VTKalender 
Maandag 27/09
 19:30 Onthaalloop   Plateau
 19:00 Drieverdiepen Goliarde  Delta
Dinsdag 28/09 
 10:00 Sport Kick Off   Plateau
 19:00 Openingscantus   Delta
Woensdag 29/09
 15:00 VTKoers    iGent
Donderdag 30/09 
 17:30 2de jaars Barbecue  Delta
 19:00 Cantus for Dummies  Delta
 19:30 IAESTE AV1   Plateau

Als je deze puzzel oplost en hem 
binnen brengt in VTK Blauw maak 
je kans op een super leuke Manna 
prijs!

We starten het academie jaar met 
een klassieker, een Sudoku!

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

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

Puzzel van de week 
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