
MANNA 4
18 Oktober - 22 Oktober : Feestweek

Hey VTK’ers!

Nu zowel BaWi als de doop voorbij zijn 
kunnen we er echt invliegen! Voor de 
eerstejaars heeft interne dan ook de 
eerste initiatieactiviteit om zowel de 
band met elkaar als met de hogere 
jaars te versterken.

Daarna valt een van de meest epische 
feestjes van heel het jaar, de VTK 
Openingsfuif! De voorverkoop tickets 
zijn jammer genoeg op, maar waag 

zeker je kans aan de kassa als je er 
geen kon bemachtigen.

Ook de sporties hebben deze week 
weer hun best gedaan. Zo is er 
opnieuw lopen op maandag en de 
speedteamtraining, maar deze week 
hebben ze ook een bierpong toernooi 
in de aanbieding!

Veel liefs,
Lauren, Gwendolyn en Anouk



VTK 
Openings-

fuif
Het nieuwe jaar is nog 

maar net begonnen en er 
staat alweer een legendarisch 

feestje klaar: De Openingsfuif!!
Om er dit jaar weer een giga feestje 
van te maken voorziet VTK niet één 
maar TWEE happy hours van 22u00 
tot 00u00, dit is 2 uur aan 2 pinten 
voor de prijs van 1! De vroege vogels 
worden beloond en krijgen dus 
goedkoop bier zolang ze volhouden 
of tot middernacht, afhankelijk van uw 

vastberadenheid!

Onze 
D e l t a 

r e s i d e n t s 
Leroy en 

Feliz zullen jullie 
doorheen de avond 

van de beste platen 
voorzien om helemaal op los 

te gaan! DJ Mattic heeft al schone 
festivals op zijn palmares staan en is 
overenthousiast om ook de archies 
en burgies te overtuigen van zijn 

draaikunsten.
Als grote Headliner hebben we dan 
om 23:30 de grote legendes binnen de 
studentenfuiven in Gent en omstreken. 
Jullie kenden ze misschien als Alpha 
Party, nu gaan ze de Vooruit doen 
denderen op hun grondvesten onder 
de naam DREZZ & MC CAPTAIN. Deze 
knaller van formaat kon je onder andere 

al bezichtigen op Tomorrowland!!



Initiatieactiviteit 1
BaWi is finally over!!!
De testjes komen er natuurlijk nog aan, 
maar de eerste hindernis is voorbij.
Of je het nu brak, brakker of brakst hebt 
gedaan, maandagavond gaan we met 
z’n allen wat ontspannen!
Initiatieactiviteiten zijn 6 ludieke 
activiteiten doorheen het jaar, speciaal 
gemaakt voor eerstejaars, waarop we 
ons geweldig gaan amuseren! Wat we 
op deze eerste activiteit gaan doen 
is nog geheim, maar het gaat echt 
superleuk zijn, beloofd.
Ook worden jullie hier opgedeeld in 
peter/meter groepjes. Je krijgt enkele 
(al dan niet gedoopte) peter/meters, 
die je in de mate van het mogelijke 
doorheen het eerste academiejaar 
zullen loodsen! Denk aan opgeloste 
oefeningen, samenvattingen en zelfs 
volledige examens.
Komen is dus de boodschap, 
initiatiedoop 1 is het begin van een 
onvergetelijk jaar.

We spreken af om 19u aan auditorium 
A!
Na de activiteit gaan we uiteraard nog 
een pintje of twee (of meer) drinken in 
Delta.

Dansles
We gaan weer dansen op 
woensdagavond! Op 20 en 27 oktober 
en 3 en 10 november organiseert VTK 
cultuur salsalessen voor beginners. 
De lessen duren telkens van 19u30 
tot 21u en gaan door in de foyer van 
campus Tweekerken. Leden betalen 
€24 voor de volledige lessenreeks, niet-
leden €30. Betalen doe je per koppel! 
De prijs per persoon is dus €12 of €15. 
Gelieve online te betalen. Inschrijven 
kan alleen voor de volledige reeks, op 
dit evenement. Kan je er een keer niet 
bij zijn? Laat het ons dan weten via 
cultuur@vtk.ugent.be.



VTKalender 

De winnaar van vorige week was 
Luka De Bolle Profi ciat, jij wint 
een ticket naar het Galabal der 
Ingenieurs! Het ligt in VTK Blauw 
te wachten.

Deze week hebben we Binairo 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 18/10
 19.00 Initiatieactiviteit 1   Auditorium A
 19.30 Lopen op maandag  Plateau
 21.00 Pré-ski Goliarde   Delta
Dinsdag 19/10
 22.00 VTK Openingsfuif   Vooruit
Woensdag 20/10
 17.00 Beiaardcantus   Poeljemarkt
Donderdag 21/10
 19.00 Sector Day: IT & Electronics  Watt Factory
 19.15 Speedteamtraining 24UL  Wouter Weylandt Stadion
 20.00 Bierpong Toernooi   Delta
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