
MANNA 20
29 Maart - 2 April : Show week

De blok komt dichter en dichter bij, 
maar voor we ons daar zorgen over 
maken heeft VTK weer een topweek 
voor jullie klaarstaan. Maandag hebben 
we weer een super leuke goliarde voor 
jullie, namelijk de Netflix goliarde, zet de 
popcorn al maar klaar! Ook de fijnproevers 
onder jullie zullen we niet teleurstellen 
met de sushiworkshop. Uiteraard moet 
er ook gestudeerd worden! Daarvoor 
voorzien we het gebruikelijke twee 
wekelijkse studiemoment. Speel je met 

het idee om op te komen voor praesidium 
volgend jaar? Kom zeker eens luisteren 
op het infomoment. Daarnaast heeft 
IAESTE nog een geweldige quiz op het 
programma! En last maar zeker niet least 
is er de jaarlijkse VTK show, dit jaar in het 
thema van Ana in Numberland! Wij kijken 
er alvast naaruit om jullie daar allemaal te 
zien!

Veel liefs, 
Anouk, Fran en Gwendolyn



Netflix Party   
Maandag om 20u nodigen we 

jullie allemaal uit om naar onze 
Netflix Party te komen!

Schrijf je zeker in om een cinemabox 
te kunnen komen ophalen in VTK 
Blauw, die vol lekkers zal zitten, zoals 
chips, popcorn, tuc koekjes, snoepjes, 
chocolade, een chocomelk en een 

wijntje of een paar pintjes.

VTK Show 
- Ana in 

Numberland   
Na een stevige nacht in Delta komt 
Ana, een braaf eerstejaartje, per toeval 
in Numberland terecht. Ze leert er de 
knotsgekke Coise de Hoedenmaakster, 
Riko het Konijn en Kim de Kat kennen. 
Voor ze het goed en wel beseft, raakt 
Ana betrokken in een vete tussen 
Koning Hendrik en Koningin Hennie en 
wordt ze de sleutelfiguur in het gevecht 
met BaWi, ergens op een zaterdag van 

week 3…

VTK Cultuur stelt met trots voor: 
ANA IN NUMBERLAND – de uiterst 
corona-proof, online VTK-show 2021. 
Op woensdag 31 maart verwennen 
wij jullie graag met de live-vertoning 
van deze voorstelling. Schrijf je in via 
de VTK-site, ontvang de link, zak naar 
achter in je zetel en geniet van dit 

spektakel.



Infomoment praesidium 
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, een zoom link volgt nog.

IAESTE Quiz  
Het is weer zo ver! De jaarlijkse quiz van 
IAESTE Gent staat voor de deur! Ben 
je een competitieve quizzer die zich 
met een team van 4 à 5 personen wil 
bewijzen en zo de eerste plek zonder 
twijfel zal veroveren? Schrijf 1 april in 
jullie agenda, want dat is het moment 
waarop jouw team zich kan bewijzen!

Sushi workshop 
Dinsdag 30 maart halen we even de 
Japanner in ons naar boven om de 
beste sushi te maken die jullie ooit 
hebben gegeten!!
Een box met alle standaard producten 
zal kunnen afgehaald worden in blauw, 
dus vergeet jullie zeker niet in te 
schrijven
Hieronder kan je ook nog een lijst 
vinden met zaken die je zelf moet 
aankopen (alleen wat je zelf lekker 
vindt natuurlijk):
- Rauwe zalm
- Rauwe tonijn
- Surimi / krab
- Komkommer
- Avocado
- Geroosterde sesamzaadjes



VTKalender 

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

De winnaar van vorige week 
is Elien Cambie, proficiat!

Deze week hebben we een 
hitori 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 29/03 
 20:00 Netflix Party

Dinsdag 30/03
 19:00 Sushi workshop

Woensdag 31/03
 14:00 Studiemoment 
 20:00 VTK Show - Ana in Numberland

Donderdag 01/04
 18:00 Infomoment praesidium
 20:00 IAESTE Quiz
 20:00 VTK Teambuilding 6.0: Casino Koronyal


