
MANNA 3
5- 11 Okt: Welcome to Las Vegas

Hoi liefste VTK-ers! 

Ook deze week bieden wij weer een 
uitgebreide waaier aan activiteit-
en aan. Waag je kans op onze gok- 
goliarde, bewijs dat je een meester in 
bluffen bent op het pokertoernooi of 
word een ontembare verleidster met 
je danskunsen door onze workshop 
Burlesque! Je kan deze week alles 
doen wat er in Las Vegas te vinden is, 
maar dan in het mooie Gent in plaats 
van in het midden van de woestijn. 

Voor de fervente cantusganger is er 
deze week ook de beiaardcantus. 
Ook zij die into sport zijn laten we 
deze week niet in de kou staan met 
het lopen rond de watersportbaan 
op maandag en een oefenmatch 
basketbal op donderdag. Dan rest 
er mij nog om alle eerstejaars succes 
te wensen met hun eerste examen 
aan de universiteit! Voor jullie geldt 
er deze week: work now, party later!  
 
Groetjes, Klaas en Wout 

ma 05/10 
 19:00 Lopen rond de watersportbaan  Plateau  / GUSB
 21:00 GOK Goliarde     Delta 

 di 06/10 
 19:00 Update@Campus   Aud OEHOE
 19:00  Infoavond CV-schrijven   Aud K 
 20:00 pokertoernooi    zaal De Kring

wo 07/10
 16:00 Beiaardcantus    Sint-Baafsplein 
 20:00 Workshop Burlesque   Therminal 

 do 08/10 
 18:00 Codesprint 1    VTK-groen
 21:00 Oefenmatch Basketball   GUSB 

VTKalender



GOK GOLIARDE
Niet zoveel geluk in de liefde de laatste tijd? Wel, goed nieuws voor jou! Want 
geen geluk in de liefde betekent geluk in het spel en dat is net wat je nodig 
hebt! Op deze goliarde zal de juiste gok en een snuifje geluk jou een hoop 
alcohol opleveren! Of toch op zijn minst een paar gratis pintjes...
See you at Δ!

Beiaardcantus
Op woensdag 7 oktober komen alle FK kringen 
samen op het Sint-baafsplein om te cantussen 
onder begeleiding van de beiaard. Deze unieke 
locatie en jarenlange traditie maken van deze 
cantus één van de topevenementen van het jaar. 
Schrijf je dus snel in want plaatsen zijn beperkt!

Codesprint 1
Wil je meehelpen aan de VTK website? Kom dan 
donderdag zeker langs om 18u in VTK Groen 
voor de eerste Codesprint van dit academiejaar 
en word hopelijk een nieuwe medewerker van  
Web & ICT! We leren je werken met het Python 
webframework genaamd Django, a very good 
skill to have. Tot dan! Met vragen of opmerkingen 
kan je terecht op web@vtk.ugent.be

Fris vergadering
Zin om dingen te veranderen aan onze faculteit? Gemotiveerd 
om je medestudenten te helpen en nieuwe mensen te leren 
kennen? Kom dan zeker langs op de eerste FRiS-vergadering! 
Place to be: vergaderzaal Magnel (in het verlengde van de gang 
waar auditorium A zich bevindt). Aangezien vergaderen en de 
combinatie honger en dorst niet samengaan, zorgen we ervoor 
dat drank en eten niet ontbreekt.

Escape room
De deur valt dicht, je bent opgesloten! Samen met je team heb 
je exact één uur de tijd om te ontsnappen uit de mysterieuze 
kamer. CAN YOU ESCAPE?
Vijf teams van zes personen krijgen op woensdag 14 oktober 
de kans om deel te nemen aan deze spannende zoektocht. De 
inschrijvingen openen op maandag 5 oktober vanaf 19:00. 



Infoavond CV schrijven
Het ideale CV bestaat niet. Op deze infoavond pogen we tips 
te verzamelen om die van jou zoveel mogelijk uitstraling en 
overtuigingskracht te geven. Hudson heeft jarenlange ervaring 
opgebouwd in het evalueren van CV’s van laatstejaars en zal 
die kennis met plezier komen doorgeven in Auditorium K op 7  
oktober vanaf 19u. Dit event is gekoppeld aan de feedback  
sessie die op 15 oktober plaatsvindt. 

OEFENMATCH Basketball
Hey sportievelingen, zin om het basketbalteam van VTK te versterken? Kom dan nu 
donderdag zeker eens langs in het GUSB voor onze oefenmatch! We zoeken zeker nog 
versterking dus aarzel niet en kom gerust meedoen! 

Kommaneuken 1
Heb je steeds de drang om alle spel- of  
andere taalfouten uit die cursussen te  
halen? Dan ben jij de persoon die we  
zoeken. Alle Grammar-Nazi’s zijn woens-
dag vanaf 18u welkom in VTK Groen 
om het allereerste ‘t Civielke van dit  
academiejaar te komen kommaneuken.

Pokertoernooi
Het jaarlijkse pokertoernooi staat weer voor de deur! Toon je  
talent om één van de mooie prijzen te winnen en gebruik je  
pokerface om je naar de top te bluffen. 

Infomoment medewerkers
Zoals vorige week aangekondigd gaat het 
medewerkers-infomoment door op maan-
dagavond om 20 uur, boven in de lounge in 
Delta! Heb je zin om dit jaar een handje te  
helpen als cultuur-, feest- of web&ict- 
medewerker of wil je liever eens een avond-
je achter de bar staan in ons gloednieuw 
café? Kom dan naar Delta om 20u voor meer  
uitleg over de verschillende mogelijkheden, en  
welke voordelen daaraan verbonden zijn!



Proficiat Tom Braeckevelt, jij  
mag je prijs maandag komen halen 
in blauw. Ook deze week hebben 
we een sudoku voor jullie klaar. 
Steek de opgeloste Manna binnen 
in Blauw voor woensdagmiddag en 
win een supercoole prijs!
naam....................................................

e-mail...................................................

 PUZZEL VAN DE WEEK 

FOTO VAN DE WEEK

Workshop Burlesque
Burlesque is een showstijl waarbij alles draait om de kunst van 
het verleiden. Extravagante en sexy outfits, strakke korsetten en  
bijhorende accessoires zoals veren of boa’s, dragen bij tot 
een theatrale, sexy, stijlvolle en komische act en dit in een  
fifties-sfeertje. Laat samen met ons zien wat je in huis hebt,  
gegarandeerd een avond vol plezier!

Openingsfuif


