
 MANNA 2 
 30 september -  4 oktober 

Hey VTK’ers!

Hopelijk hebben jullie de eerste week 
goed overleefd, want deze week staat 
er weer veel op het programma. Een 
echte aanrader voor de eerstejaars is de 
 PeMe-avond. Jullie krijgen er  peters en 
meters, die jullie door het eerste jaar 
loodsen. Daarna kunnen jullie  afzakken 
naar de Crazy Dating Goliarde. Hier kan 
je misschien die hete brok die  naast je zat 
in de les beter leren kennen.  Woensdag 

komt sport met een unicum: Lacrosse. 
Heb je dit altijd al willen doen, dan is het 
nu je kans!  Jullie  worden  begeleid door 
twee  Gentse clubs. Deze week gaat ook 
de eerste cantus door. E indelijk kunnen 
we weer liedjes zingen en bier  drinken. 
Smeer jullie  stembanden maar, wij 
 hebben er alvast zin in! 
  
Veel plezier,
Charlotte en Pieter

19:00 Lopen rond de watersportbaan   Plateau

20:00 Fris vergadering  VTK Groen

18:45 Lacrosse clinic     RUSS
18:30 Kommaneuken   VTK Groen

21:00 Crazy Dating Goliarde Porter House 

ma 30/09

19:30 PeMe-avond   Auditorium D

di 1/10 18:00 IAESTE membership infomoment  VTK Groen 
20:00 Openingscantus   Twitch 

15:30 Recruitment Kick-Off   Kortrijk

19:00 Infomoment medewerkers  Auditorium D

woe 2/10

don 3/10



Het studentenleven is er pas echt 
terug wanneer we allemaal weer 
samen kunnen zijn om liedjes te 
zingen en pintjes te drinken. Haal 
die codexen maar van onder 
het stof en smeer alvast jullie 
kelen want de eerste cantus van 
het jaar komt er aan. We  stellen 
ook onze nieuwe cantor voor. 
Allen op naar de Twitch dus!

Openingscantus

‘t Civielke is bijna af! We 
 kunnen echter alle hulp 
gebruiken om alle fouten 
op te sporen. Ben jij een 
 muggenzifter, een devoot 
 volger van het groene boekje 
of een grammar nazi? Kom 
dan woensdag  kommaneuken 
om 18u30 in VTK Groen.

Vanavond start het FRiS-jaar 
met de eerste vergadering. 
De postjes in de verschillende 
raden en commissies  worden 
verdeeld, dus wie stuver wilt 
worden, moet vanavond  zeker 
 langskomen. Ook andere 
 studenten zijn steeds welkom 
om de vergadering bij te wonen. 

Kommaneuken FRiS-Vergadering

Onze teergeliefde  doopperiode 
komt er weer aan. De doop is 
een verbintenisritueel  waarin 
je een betere band krijgt met 
de prachtige kring VTK en 
 iedereen die iets met VTK te 
maken heeft. We starten met 
de voordoop op 16 oktober. 
Opgelet: e nkel tweedejaars of 
ouderen worden toegelaten!

Doop
Heb jij zin om je skillset uit te 
 breiden, naar internationale 
events te gaan en eventueel een 
voordeel te scoren voor je eigen 
stage? Kom dan  zeker dinsdag 
1 oktober om 18:00 luisteren in 
VTK Groen. Als je wel  interesse 
hebt maar niet kan  komen, 
stuur dan even een mailtje naar 
iaeste@vtk.ugent.be! 

Ben je een eerstejaars en op zoek 
naar een  ouderejaarsstudent 
waar je al je vragen aan kwijt kan? 
Of voel je je g eroepen als peter of 
meter om die eerste b achelors op 
te vangen? Kom dan  maandag 
naar onze  traditionele peter- en 
 meter avond, voor iedere groep 
is er een bak bier!

IAESTE PeMe-Avond



Heb je altijd al een handje 
willen helpen bij VTK, maar 
eet je niet goed hoe eraan te 
beginnen? Kom dan  zeker 
naar het  infomoment voor 
medewerkers!  Dit gaat 
door op 1 oktober om 
19u00 in auditorium D. 

Medewerkers
VTK geeft jullie een unieke 
kans om kennis te maken 
met deze fantastische sport. 
Voor slechts 2 euro  kunnen 
leden deelnemen aan dit 
evenement. Afspraak op 
het RUSS om 18u45 waar 
al het materiaal voor  jullie 
voorzien wordt. Schrijf je 
nog snel in op de website.

Lacrosse Clinic

Heb je zin om te proeven van een 
BEST course of ben je op cursus 
geweest en wil je je  ervaringen 
met anderen delen? Kom dan 
2 oktober om 20u naar atelier 
A en beleef een mini course. We 
zullen de avond afsluiten met 
een kroegentocht door Gent!

BEST Kick-Off
Nu donderdag 3 oktober 
gaat de jaarlijkse Recruitment 
Kick-off door, exclusief voor 
laatstejaars. Alle info vind je 
op vtk.ugent.be/recruitment, 
waar je ook kan  inschrijven. 
Je cv uploaden is hierbij 
verplicht. Wees er snel bij!

Recruitment Kick-Off

Het is tijd om vaarwel te 
 zeggen aan die vakantieliefjes.
Het echte werk kan  beginnen 
en dat betekent dat de singles 
onder ons er op los gaan 
daten. Ben je geen single? 
Breng je vriend/vriendin mee 
en misschien  vinden jullie 
ook wel wat jullie zoeken...  

Crazy Dating Goliarde

Vorig jaar boekte de VTK 
 voetbalploeg enkele mooie 
overwinningen. Dit jaar  willen 
we opnieuw een sterke ploeg 
en daarom wordt er  donderdag 
naar nieuw  talent gezocht.   Wil 
je dit jaar mee voetballen? Stuur 
dan een mailtje naar   sport@vtk.
ugent.be. Meer info op de site!

Oefenmatch voetbal



 FOTO VAN DE WEEK 

Naam:.................................................................  e-mail:............................................................

Hier de nieuwe  sudoku. 
Los hem op, steek hem 
voor woensdag in 
de  mannabrievenbus 
in VTK Blauw en 
win een supercoole 
 prijs! De winnaar 
van deze week is  Stijn 
 Vandierendonck, hij 
mag zijn prijs  komen 
afhalen in Blauw. 

 PUZZEL VAN DE WEEK 

  Openingsgoliarde  


