
MANNA 20
18 April - 22 April : Parkpop Week

Hey VTK’ers!

Hopelijk zijn jullie allemaal uitgerust 
na jullie 2 weken vakantie (blok? 
Wasda?) om weer stevig in het 
studentenleven te vliegen!

We duiken er deze week in met de 
zwemmarathon. Zwem zelf mee of 
kom supporteren! Feest zal aanwezig 
zijn, zodat je daarna rechtstreeks 
naar de goliarde kan afzakken voor 
een gratis vat.
Dinsdag vindt VTK’s eigenste festival, 

Parkpop, plaats in het Zuidpark. Kom 
genieten van de gezellige standjes, het 
goede weer en luister ondertussen 
naar de live bands.

Op donderdag slagen de 
plateaukringen de handen ineen om 
de jaarlijkse Zwijnaardse feesten 
weer op poten te zetten. We hopen 
jullie daar alvast te zien!

Veel liefs,
Lauren, Gwendolyn en Anouk



P a r k p o p 
2022

Parkpop is back baby!

Na 2 jaar afwezigheid zijn we op 19 
april helemaal terug van weggeweest! 
We toveren het Koning Albert I park 
(beter bekend als het Zuidpark) om 
tot een gezellig festivalterrein vol 

sfeer en goede muziek!
Het is een festival door en voor 
studenten, maar iedereen is welkom. 

Inkom is volledig GRATIS!

Paasbaarsgoliarde
Liefste VTK’ers en sympathisanten,

Ookal 
is het 

nog verlof, 
toch gaan we 

weer vies boitten 
deze maandag!

Zoals sommigen onder 
jullie al weten gaan we de 

zwemmarathon ook knallen 
deze maandag, hierbij zullen 

wij als supporters eerst dikken 
ambiance maken alvorens in Delta de 
overwinning of de ambiance verder 
te vieren met een gratis vat in Delta!

Natuurlijk zal feest jullie nog met 
paaseitjes verwennen naast enkel 

gratis bier.
Wie weet kan je met deze paaseitjes 
nog wel meer gratis bier winnen en 

wat anders?!

Tot (ver-)zuips!
VTK Feest

Zwijnaardse Feesten 
2022

Klaar voor het evenement van het 
jaar? Al je geliefde FEA-kringen slaan 
de handen in elkaar om campus 
Zwijnaarde voor een hele dag om te 

toveren tot een heus paradijs!



Wanneer?
Donderdag 21 april van 8u tot 20u.

Waar?
Technologiepark Zwijnaarde 
natuurlijk, op de parking tussen 
gebouw 131 en 125, en op het 
aangrenzende grasplein (ook gelegen 
naast Locus).

Wat?
Een hele dag vol ambiance en 
entertainment, lekker eten en 
genieten van het goeie leven.

Speeddate
Ben je single en op zoek naar je 
droomprins of -prinses? Hier is 
de oplossing! Op donderdag 21 
aprilorganiseren VPPK, VTK, VLK, 
HILOK & VLAK een speeddate 
in de Agora van de faculteit bio-
ingenieurswetenschappen aan de 
Coupure. Jullie zijn welkom vanaf 
19u45. We starten om 20u15 stipt.
Hetero of holebi? Iedereen is welkom!
Heb je de ware toch niet gevonden? 
Geen nood, daarna trekken we met z’n 
allen naar de Delta voor de afterparty! 
Jullie krijgen drie gratis bonnen voor 
in de Delta :))

Proffentap
Altijd al eens een pintje willen 
krijgen van je favoriete proffen en 
assistenten? Of een informeel praatje 
willen slaan met je proffen?
Dan is dit je kans! Onder andere 

prof. De Schepper en prof. Van 
Hecke zullen op woensdag 20 april 
komen tappen in de Delta. Naast 
de verschillende archie-, burgie- en 
indieproffen die komen tappen -rest 
van de line-up verschijnt later nog in 
het event!- wordt ook de muziek door 
het archie-duo Hong Wan Chan en 
Joris Kerremans en erna door Cedric 
De Boom, oud-stuver en onderzoeker 
aan onze faculteit!
Kortom: zet 20 april alvast in jullie 
agenda, het belooft een epic avond te 
worden!



VTKalender 

Deze week hebben we een hitori 
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 18/04
 19.00 VTK @ Zwemmarathon  GUSB
 19.00 Paasbaarsgoliarde  GUSB & Delta

Dinsdag 19/04 
 17.00 Parkpop    Zuidpark

Woensdag 20/04
 19.00 BEST ledenvergadering 11  VTK Groen
 21.00 Proffentap   Delta

Donderdag 21/04
 08.00 Zwijnaardse Feesten 2022  Technologiepark Zwijnaarde
 19.15 TEST EVENT 3:
  Speedteamtraining 12UL  Stadion Wouter Weylandt
 20.15 Speeddate   Agora

Vrijdag 22/04
20.00 Vriendjes- en Familiecantus Delta


