
MANNA 3
11 Oktober - 14 Oktober : Ontgroeningsweek

Hey VTK’ers!

Week 3, dat betekent dat het licht aan 
het einde van de BaWi tunnel in zicht 
komt. Om nog wat ontspanning te 
bieden tussen al het leren door, staat 
VTK ook deze week paraat.

Opnieuw kan ge gaan lopen met de 
sporties. Als veldvoetbal of basketball 
meer je ding is, is het zeker aangeraden 
eens te gaan kijken op de try-outs.

Je hebt waarschijnlijk ook de 
fl uovestjes al gezien in de plateau, dit 
kan alleen maar betekenen dat ook de 
jaarlijkste schachtengoliarde er weer 
zit aan te komen.

Daarnaast heeft VTK samen met 
VDK een episch cocktailfeest 
georganiseerd, dat niet te missen valt!

Veel liefs,
Lauren, Gwendolyn en Anouk



Pokertoernooi
Naar goede gewoonte 

organiseert VTK weer een 
episch pokertoernooi, deze keer 

op een al even epische locatie, de Joan 
Vandenhoutezaal in het Gravensteen. 
Ga gewapend met stalen zenuwen, 
een pokerface die door Lady Gaga 
zou kunnen bezongen worden en een 
speciaalbiertje aan je zijde het kasteel 
binnen en kom buiten als overwinnaar 

met knalprijzen.

CocktailfeesTD
Graag willen we jullie verwelkomen op 
deze eerste verbroederingscocktailfuif 

in de mooie zaal van VDK; De 
Peerdestal.

Ik zie burgies al denken ‘Ge zijt zot! 
Helemaal naar Merelbeke fietsen?’, 
op die mensen kan ik enkel zeggen; 

boitten op verplaatsing is wat het 
leven speciaal maakt!

Op deze fuif zal je voor de luttele 
inkomprijs van 3 flappen voor leden 



en 4 voor niet-leden, kan ook nog de 
avond zelf voor een euro extra.

Naast DJ’s voorzien wij natuurlijk ook 
goedkope cocktails! De exacte menu 
en prijzen zal nog online worden gezet 
zodat jullie op voorhand al een heel 
zuipplan kunnen opstellen. Wie wilt er 
nu niet van alle cocktails eens proeven 
natuurlijk?

Speedteamtraining 
24UL
Op 26 en 27 oktober vindt de 
24-urenloop in Leuven opnieuw plaats.
Hierbij zullen wij met een grote alliantie 
naar Leuven gaan om hun te helpen 
naar de overwinning.

Maar winnen zonder trainen is slechts 
een mooie illusie. Daarom organiseren 
we opnieuw speedteamtrainingen 
om de beentje klaar te stomen. De 
loopcoaches Emma, Henri, Jonathan, 
Jonas en Remi voorzien jullie elke 
week van een mooie training

Veldvoetbal & 
Basketball Try-Outs
Het nieuwe academiejaar is weer 
begonnen, dat betekent dat onze 
sporters in actie zullen schieten om dit 
jaar de titel van ‘Sportiefste Faculteit’ 
terug te veroveren van HILOK.

Ben je geïnteresseerd om het 
veldvoetbal team of basketball team 
te versterken? Kijk dan op de events op 
vtk.ugent.be waar je je kan inschrijven.
Niet ingeschreven maar toch nog zin 
om te komen? Geen probleem, kom 
gerust af en we noteren ter plaatse je 
gegevens.

BEST for dummies
Waarschijnlijk heb je al eens gehoord 
van BEST! Maar wat doen wij precies? 
Waarvoor staan wij? En wat kunnen 
wij voor jou betekenen? Kom zeker 
naar onze BEST for dummies om 
antwoord te krijgen op al je vragen! 
Meer informatie is te vinden op het 
facebookevenement. Bij vragen kan je 
sturen naar suzanne.kelem@best-eu.
org of ons contacteren via messenger.



VTKalender 

De winnaar van vorige week was 
schacht 33. Profi ciat, jij wint 3 
exclusieve strips uit het VTK 
archief! Ze liggen in VTK Blauw te 
wachten.

Deze week hebben we een hitori 
voor jullie. Vergeet niet jouw 
oplossing in de brievenbus aan 
VTK Blauw te steken of door te 
mailen naar communicatie@vtk.
ugent.be.

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

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

Puzzel van de week 

Maandag 11/10
 19.30 Lopen op maandag  Plateau
 20.30 Veldvoetbal Try-Outs  Campus Schoonmeersen
 21.00 Schachtengoliarde  Delta
Dinsdag 12/10
 20.00 Pokertoernooi   Gravensteen
Woensdag 13/10
 20.00 Basketball Try-Outs  GUSB
 22.00 CocktailfeestTD   Peerdestal
Donderdag 14/10
 19.15 Speedteamtraining 24UL  Wouter Weylandt Stadion
 19.30 BEST voor dummies  
 20.00 Ontgroeningscantus  Delta
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