
MANNA 9
22 November - 26 November : Burgies on stage week

Hey VTK’ers!

Het is alweer week 9, het einde van 
het semester begint in zicht te komen. 
Maar niet gevreesd, VTK blijft zorgen 
voor genoeg afl eiding! 

Zo organiseren de pasgedoopten 
de jaarlijkse kleutercantus voor de 
eerstejaars.

Iets te oud voor de kleutercantus? 
Geen probleem, de sporties hebben de 
jeneverloop en bierbowling voor jullie! 

Daarnaast staan ze ook weer klaar op 
het IFT Minivoetbal en Veldvoetbal.

Ook voor de muziekliefhebbers 
hebben we iets in petto, namelijk 
Burgies on Stage!

En om de week goed af te sluiten, 
organiseert VTK samen met de VEK 
voor de vijfde keer de Ugent Business 
Game

Veel liefs,
Lauren, Gwendolyn en Anouk



Jenever-
loop

HUPSAKEEE!! Het is 
weer tijd voor één van de 

beste evenementen van het 
jaar: DE jeneverloop. Huh? Lopen 

met jenever zeg je? Jaja je hoort het 
goed. Het concept houden we simpel 
voor jullie: 1km lopen - shotjes - 1 
km lopen - shotjes - ... en zo doen we 
een rondje rond de watersportbaan. 
Smoesjes zoals ‘maar ik heb het hele 
jaar nog niet kunnen sporten’ gelden 
hier niet, je hebt tijd genoeg om te 

rusten
.

We 
horen 

het jullie 
al vragen: 

‘Wat gaat ons 
dat nu weer kosten?’ 

HELEMAAL NIETS! Voor 
VTK-leden is dit volledig 

gratis. VLK-leden betalen €5 en 
niet-leden betalen €7.

VTK: inschrijvingen gaan open op 
maandag 15/11 om 19u op de vtk site.
VLK: inschrijven en betalen in het VLK-

lokaal op de faculteit.

Burgies on Stage
Vrees niet muziekliefhebber, Burgies 
on Stage is hier!

Op dinsdag 23 november zullen 
burgiebands - bestaande uit minstens 



1 burgie of archie - ons geliefde Delta 
onveilig maken met hun muzikale 
talenten!

Heb je zelf een bandje en zou je graag 
een van de bands zijn die komen 
optreden? Stuur dan asap een mailtje 
met demo door naar cultuur@vtk.
ugent.be en wie weet speel jij zo-even 
op de nieuwe editie van Burgies on 
Stage!

Ugent Business Game
The time has come: on the 25th of 
November 2021, the UGent Business 
Game returns physically. On top of that, 
it’s a special edition, because we are 
celebrating our 5th year of existence!

The UGent Business Game is a case-
solving competition for all students 
(starting from the third bachelor) with 
a strong interest for strategic thinking 
and problem-solving. We invite you to 
assemble a team of 4 and challenge 
yourselves during multiple business 
cases from top-notch companies. 
Improve your out-of-the-box thinking 
skills, enhance your teamwork 
performance and learn from the best
.
The competition consists of three 
rounds and will take place during a 
full day in the Business Lounge of 
the Ghelamco Arena. During the first 

and second round, the challenges 
are provided by Procter & Gamble 
and Deloitte. The top 10 teams move 
on to the grand finale which takes 
place in the evening and get to work 
on a business case from McKinsey & 
Company. When the preparation time 
of each case has ended, each team will 
pitch their ideas and solutions to a jury 
consisting of representatives of the 
company. These pitches take place in 
the skyboxes with view on the famous 
Ghelamco field. Not only the final 
winners, but also the best performers 
in the Procter & Gamble and Deloitte 
cases will be rewarded! Of course, all 
participants benefit from a fun and 
incredible learning experience taking 
place in an extraordinary location.

Are you the next winner of the UGent 
Business Game? Don’t miss out and 
register now!



VTKalender 

De winnaar van vorige week was 
Benjamin Evrard, jij wint een 
bierpong spel! Het ligt in VTK Blauw 
te wachten.

Deze week hebben we een 
Sandwich Sudoku 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 22/11
 19.00 FRiS AV 3   Campus Kortrijk
 19.30 Jeneverloop   GUSB
 20.00 IFK Minivoetbal Heren 1/16 fi nale GUSB
 21.00 Overshotjes Goliarde  Delta
Dinsdag 23/11
 18.00 Codesprint 2   VTK Groen
 19.30 IAESTE info-event 2021  Auditorium N
 20.00 Burgies on Stage   Delta
 21.15 Zwemtraining VTK  GUSB
Woensdag 24/11
 19.30 IAESTE AV4   VTK Groen
 19.45 Kleutercantus   Delta
 20.00 IFK Veldvoetbal 1/8ste fi nale Campus Schoonmeersen
Donderdag 25/11
 08.00 Ugent Business Game  Ghelamco Arena
 21.00 Bierbowling   Overpoort Bowl 
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