
MANNA 5
25 Oktober - 29 Oktober : Halloweenweek

Hey VTK’ers!

Week 5 is aangebroken en uiteraard 
stellen we jullie ook deze week niet 
teleur met onze waaier aan activiteiten.

We beginnen de week sterk, VTK 
draagt namelijk zijn jaarlijks steentje 
bij aan Bloedserieus Gent! Reserveer 
zeker een plaatsje om  bloed te 
doneren als je kan. 

Ook vertrekken de sporties deze week 

naar Leuven om VTK Leuven bij te 
staan in de strijd om Appoloon te 
verslaan in de 24 Urenloop.

En tot slot vieren we uiteraard 
Halloween met de jaarlijkse epische 
Halloweenparty! Dit jaar doen we dit 
samen met VPPK en het ziet ernaar uit 
een gruwelijk leuk feestje te worden.

Veel liefs,
Lauren, Gwendolyn en Anouk



Quiz
Op dinsdag 

26 oktober 
gaat de jaarlijkse 

VTK quiz opnieuw 
door. Hierin vechten 

proffen, assistenten, alumni 
en studenten onder elkaar uit wie 

de breedste algemene kennis heeft. 
Inschrijven kan in groepen van 4 en 
kost €10 per groep, op de avond zelf 
te betalen. Er vallen mooie prijzen te 

winnen dus schrijf je zeker in!

Internationale 
Shotjesgoliarde

Op 25 oktober slaan BEST 
en IAESTE de handen in elkaar 

voor de jaarlijkse ‘Internationale 
Shotjesgoliarde’.

Draai aan het rad van fortuin, en 
waan je voor even in Mexico, Brazilië, 
Italië, Rusland, of simpelweg België. 
Misschien win je zelfs een heuse ‘reis 
rond de wereld’, maar probeer zeker 

veilig thuis te geraken na je rondreis.
Pas op, er lopen heel wat internationale 

mascottes rond vanavond!

VTK Gent @24 
Urenloop Leuven

De vlam terug aansteken, dat is wat 
ons te doen staat en die beker pakken 
in hun feestjaar! Om dit te kunnen 
verwezenlijken , zullen wij allemaal 
onze krachten moeten bundelen om 
VTK terug te laten heersen. Deze 
epische strijd vindt plaats op 26 



oktober aan het sportkot, tijdens de 
24 urenloop. Wij hebben JULLIE hulp 
nodig om samen met ons de strijd 
aan te gaan tegen Apolloon. Enkel en 
alleen zo kunnen wij de beker na 3 jaar 
terugpakken!
Als wij er samen met hen in slagen 
om Appoloon dit jaar weer te verslaan, 
dan mogen we er zeker van zijn dat 
zij er alles zullen aan doen op de 12 
urenloop in Gent om samen met ons 
HILOK te verslaan!
Het is dus super belangrijk dat we 
met veel lopers en supporters kunnen 
afzakken naar Leuven!
We vertrekken in meerdere shiften, 
waarbij we met de die-harders van start 
tot finish, tot en met afterparty blijven. 
Speciaal voor deze mensen voorziet 
VTK Leuven slaapplekken voor ons, 
zodat we zeker het einde halen!
De eerste en belangrijkste shift 
vertrekt met de trein van 20u23 in 
Gent-Sint_Pieters op dinsdag 26/10. 
We voorzien een terugreis die op tijd 
is voor het eerste lesuur op woensdag, 
dus aankomst om iets voor 8 uur in 
Gent-Sint-Pieters. Woensdag om 6u55 
vertrekt een tweede shift, zorg ervoor 
dat je om 6u30 reeds aanwezig bent 
in het station. De laatste shift vertrekt 
om 13u23 van Gent-Sint-Pieters, dit 
betekent afspraak om 13u in het 
station. Terugkeren gebeurt dan na 
het einde van de 24urenloop en na de 

afterparty voor zij die dat willen.

Halloweenparty
Dit jaar hebben VPPK en VTK de koppen 
bij elkaar gestoken en organiseren 
samen een creepy halloweenparty. 
Spinnenwebben, bloedsporen, 
skeletten en nog veel meer lugubere 
wezens zullen van de Delta een 
authentiek spookhuis maken. Niet 
alleen de zaal maar ook het volk zal er 
bangelijk uitzien.
Onze feesten hebben ook aan de 
minder creatieve geesten onder ons 
gedacht. Voor wie het namelijk niet 
lukt om een origineel kostuum in elkaar 
te flansen, zullen er schminksters 
aanwezig die je in no time omtoveren 
tot een huiveringwekkende Halloween 
creatie.
Natuurlijk is er geen feestje zonder 
drank... en ja hoor... ook deze zal in 
thema zijn. Voor een spotprijs kan 
je genieten van het ruime aanbod 
shots en cocktails en elk mysterieus 
mengseltje wel eens testen.



VTKalender 

De winnaar van vorige week was 
Marthe De Smet Profi ciat, jij wint 
een VTK tas! Het ligt in VTK Blauw 
te wachten.

Deze week hebben we een 
Futoshiki 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 25/10
 14.30 Bloedserieus Gent   UFO
 19.00 IFK Volleybal Heren - 1e Ronde GUSB
 19.30 Lopen op maandag  Plateau
 19.30 FRiS AV 2   Campus Schoonmeersen
 21.00 Internationale Shotjesgoliarde Delta
Dinsdag 26/10
 20.00 VTK Gent @24 Urenloop Leuven Gent Sint-Pieters Station
 20.00 Quiz    Parochiezaal De Kring
Woensdag 27/10
 18.00 Voorrondes IFT veldvoetbal  Blaarmeersen
 19.30 Join IAESTE Ghent - info event Auditorium Magnel
 20.00 Danslessen 2/4   Tweekerkenstraat 2
 20.00  WEEBcantus   Delta
Donderdag 28/10
 18.00 Codesprint 1   VTK Groen
 18.30 Sector Day: Construction 
  & Dredging   Watt The Factory
 19.30 UPDATE@CAMPUS  UFO
 21.00 Halloweenparty   Delta
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