
MANNA 21
19 - 23 April : DOE-week

Hey VTK’ers!

De paasvakantie is voorbij en hopelijk 
hebben jullie er van kunnen genieten! 
Na al dat ontspannen (of leren) is 
het dan wel eens tijd om terug iets 
te doen. Daarom is het tijd voor een 
Doe-week. Schrijf je zeker in voor één 
van onze activiteiten. We hebben een 
kook- en borduurworkshop voor de 
creatievelingen onder jullie. Verder 

staat er ook een nieuwe quiz op het 
programma. Ter ere van Parkpop 
staat deze helemaal in het teken van 
muziek! Voor de eerstejaartjes is 
er ook een nieuwe initiatieactiviteit. 
Geniet ervan!

Veel liefs, 
Anouk, Fran en Gwendolyn



Kook-
workshop   

Weet je ook niet meer 
welke maaltijd je elke avond 

op tafel moet toveren of kent 
de uitbater van de pittazaak om 

de hoek je ook al bij naam? Tijd voor 
verandering. Maandagavond gaan we 
met z’n allen een megasimpel maar o 
zo lekker menu bereiden. Voorgerecht, 
hoofdgerecht, dessert en zelfs een 
verfrissend drankje? Komt allemaal in 
orde en dat binnen het budget van een 
kotstudent. Zit je niet op kot maar wil je 
toch graag meedoen? Geen probleem! 
Koop gewoon genoeg ingrediënten en 
ver(r)as je gezinsleden thuis met een 

uitgebreid diner.

(Park)popquiz    
Aangezien we met z’n allen nog wel 

eventjes in ons kot moeten blijven, kan 
Parkpop ook dit jaar jammer genoeg 
niet doorgaan. Geen zonovergoten 
Zuidpark dus, geen frisse pintjes of 
lekkere pasta’s, maar vooral geen 
livemuziek van de beste Belgische - en 

Burgiebands.

Maarrr, VTK zou VTK niet zijn als het 
niet met een prachtig alternatief zou 
komen! Op dinsdag 20 april spelen we 
daarom de befaamde (Park)popquiz! 
Zet alvast een drankje koud en maak 
je klaar voor de meest muzikale avond 
van dit semester. Wie weet val je zelfs 

in de prijzen…

Inschrijven kan in groepjes van 
maximaal 4 personen (minder mag 
ook). Houd hierbij rekening met de 
coronamaatregelen; contact met je 
groepsgenoten kun je de avond zelf 
ook via een aparte call hebben. De 
Zoom-link wordt op tijd via e-mail 

doorgestuurd.



FRiS AV 7  
Elke maand komen we met FRiS 
samen om te vergaderen over allerlei 
beslissingen die moeten genomen 
worden aan onze faculteit. 

Maandag 19 april vindt de zevende 
vergadering van het academiejaar 
plaats. We gaan met z’n allen opnieuw 
op uitstap naar campus Kortrijk. 
Om eens af te wisselen met de 
overheerlijke broodjes, zullen we dit 
keer frietjes voorzien om de honger te 
stillen. Zeker niet te missen! Dus, ben je 
geïnteresseerd in FRiS kom dan gerust 
eens langs en dan leggen we met veel 
plezier uit wat dit allemaal inhoudt. 

Opgelet! Zowel de locatie als planning 
van deze vergadering is nog onder 
voorbehoud wegens de maatregelen 
die dan zullen gelden in context van de 
coronapandemie.

Borduren voor dummies   
Heb jij ook al die toffe geborduurde 
ontwerpen zien passeren op TikTok of 
Pinterest maar leek de drempel te hoog 
om hieraan te beginnen? Nu niet meer! 
Woensdag 21 april gaan we er met een 
klein groepje creatieve zielen invliegen. 
Naald, draad, patroon en borduurring 
kunnen allemaal gekocht worden in 
een voordelig pakketje waardoor niets 
je nog tegenhoudt. Het enige wat je 
zelf moet voorzien is een T-shirt, trui, 
broek, ... die je wilt pimpen!
De pakketjes kunnen afgehaald 
worden de week na de paasvakantie in 
VTK Blauw of Groen.

Initiatieactiviteit 5: Are 
you the one?  
Deze keer gaan we met z’n allen op 
zoek naar onze burgie/archiematch! 
Aan de hand van enkele vragen 
zoeken wij voor jou de persoon met 
de meeste raakvlakken. Het wordt een 
supergezellige avond waar je so-wie-
so nieuwe mensen zal leren kennen.

Het enige wat jullie op voorhand 
moeten doen, is de vragenlijst invullen. 
VERGEET DIT DUS NIET! Zonder 
ingevulde vragenlijst kunnen we je 
match niet vinden en kan je het spel 
dus ook niet meespelen.



VTKalender 

Puzzel van de week 

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

De winnaar van vorige week 
is Tibo de Cock, proficiat!

Deze week hebben we een 
som sudoku 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 19/04 
 18:30 Kookworkshop
 19:00 FRiS AV 7
Dinsdag 20/04
 20:00 (Park)popquiz
Woensdag 31/04
 19:00 Borduren voor dummies
 19:30 IAESTE AV10
 20:00 VTK Sweat Session: Yoga
Donderdag 01/04
 20:00 Initiatieactiviteit 5: Are you the one?
 20:30 Online lezing Philip Mestdagh


