
MANNA 13
11 - 15 februari : Valentijnsweek

Hey VTK’ers

De lesvrije week zit er op,  hopelijk 
is iedereen wat bekomen van de 
examens en de bijhorende resultaten.
Ongeacht de resulaten staan wij 
klaar om weer 12 weken vol leuke 
activiteiten voor jullie te voorzien. 
Deze week springen we er met veel 
plezier in. Beginnend met lopen rond 
de watersportbaan, kwestie van die 
nieuwjaarsvoornemens toch na te 
komen.

Alweer heimwee naar de skireis? Niet 
getreurd, feest staat maandag klaar 
om u op te vangen met hun apres ski 
goliarde. Woensdag gaan we de start 
van het nieuwe semester ook eens 
vieren met Zwijnaarde Kick Off 2. Deze 
editie gaat door in de IGent.  
     
                     
Groetjes,     
Dario en Iris

 VTK Snowtrip



Maandag 11 februari geeft VPK Packaging 
Group een gratis vat in Delta.  
 
De biergoden hebben ons gehoord. Ik 
stel voor allen daarheen en ons van 
die dorst verlossen voor het vat op is!  

Beste sponsers ooit?

Aangezien het nieuwe semester van start 
gegaan is, is het tijd voor een nieuwe 
Kick Off. Woensdag gaan we rond de 
middag pizza uitdelen in de IGent meer 
info komt op het facebook evenement!

Zwijnaarde Kick Off 2

Heb jij zin om wat bij te leren 
over het Django framework? Kom 
dan naar de Codesprint voor 
een initiatieles. Vergeet vooral je 
eigen laptop niet mee te nemen. 
Er is eten en drank voorzien, dus 
boterhammetjes heb je niet nodig. 

Codesprint III

Het tweede semester staat jammer genoeg alweer voor de deur en velen onder 
ons moeten met pijn in het hart afscheid nemen van de bergen. Gelukkig zorgt VTK 
ervoor dat we nog een laatste keer de sfeer van de après-ski kunnen opsnuiven in 
onze geliefde Driehoek! Stop jullie ski-outfit nog niet te snel weg en trek hem nog een 
laatste keer aan op de eerste goliarde van het nieuwe semester! Naast de nodige 
foute après-ski plaatjes verkopen we ook flügel shotjes aan 1 euro.

Misschien maak je wel een kop-of-munt-kans op een gratis flügel!
Elke skaan die komt sc(k)annen krijgt er bovenop een gratis 
shotje Jäger bij. Zoals ze hier in Valmenier zeggen: bénéfice pur. 

Apres ski goliarde



Altijd al eens in de huid van een van je professoren willen kruipen? Wel hier is je kans 
want cultuur is nog opzoek naar studenten die mee willen acteren in de VTK show van 
dit jaar. Interesse twijfel niet en stuur een mailtje naar cultuur@ vtk.ugent.be .

Toch geen zin om mee te acteren, maar wel zin om mee te helpen met de show dan kan 
je ook nog steeds komen mee dansen of je handen uit de mouwen steken met decor! 

Medewerkers gezocht voor VTK-show !

Het tweede semester is weer in aantocht en Cupido’s pijlen staan gespannen!
Zin om door cupido geraakt te worden of net om je pijlen op alle valentijnszever te 
richten? Allemaal welkom op onze valentijnscantus waar de liefde van de man door de 
lever gaat.         
Op deze cantus kan je je na al dat zwoegen tijdens de examens nog eens 
helemaal laten gaan! Geen zorgen, alles wat hier gebeurt, wordt door de mantel 
der liefde bedekt.        
Dit is een open cantus en kost €8 voor VTK leden en €10 voor externen. 

Valentijnscantus



Zoals je kon verwachten hebben 
we een nieuwe puzzel voor jullie.  
Breng je opgeloste manna naar 
blauw voor woensdagavond en 
maak kans op een leuke prijs!

naam: ..................................................... 
e-mail: ....................................................

            ? = .....................................

Maandag  11/02  
 19:00 Lopen rond de watersportbaan  GUSB   
 20:00 BEST AV 7    The Foundry 
 21:00 Apres Ski Goliarde   Delta 

Dinsdag 12/02       
 18:00 Codesprint III    VTK Groen

Woensdag  13/02 
 12:00  Zwijnaarde Kick-Off 2   IGent  
 19:00  IAESTE AV7    VTK Groen 
 20:00 Valentijnscantus    Delta   
         
         
         
Binnenkort inschrijven       
 19:00 Halftime BBQ    11/02   
 19:00 Halftime cantus   11/02 

VTKalender 

Puzzel van de week


