
 MANNA 5 
 21 oktober -  25 oktober 

Dag allemaal!

The King of Pop is back! Voor onze 
 openingsfuif halen we zowaar de 
 winnaar van “My name is Michael” 
naar Gent. Met Michaels moves zal 
er in de Vooruit vast en  zeker een vet 
feestje los barsten!  Daarnaast kunnen 
jullie deze week ook profiteren van de 
schachten: laat ze voor een halve euro 
jullie plateau in de Brug afruimen of 
een papiertje in de vuilbak  gooien. Op 
de  schachtengoliarde  zullen ze  verkleed 
zijn in de gekste of geilste pakjes, dat 

 belooft! De echte sportieve zielen 
 kunnen deze week mee naar de  24u-loop 
in Leuven. Ze zijn daar nog een  tikkeltje 
 fanatieker dan hier en dat zorgt voor een 
unieke sfeer. Deze week is er ook nog de 
fameuze bierbowling en de  hoogstaande 
quiz, jullie zullen zich deze week echt 
op geen enkel moment vervelen! 

Woop Woop!
Charlotte en Pieter

16:00 ExxonMobil master class Plateau

20:00 Bierbowling                                Overpoort Bowl
20:00 Quiz   Parochiezaal de Kring

19:00 Lopen rond de Watersportbaan   Plateau
ma 21/10

di 22/10 22:00 Openingsfuif     Vooruit

woe 23/10

do 24/10

19:00 IFT voorronde voetbal  RUSS
20:00 FRiS vergadering 2 VTK Groen
21:00 Schachtengoliarde Porter House 
22:10 IFK voorronde minivoetbal GUSB  

09:10 VTK @ 24u-loop Leuven         St.-Pietersstation



De jaarlijkse traditie van de VTK 
quiz wordt ook dit jaar  voortgezet. 
Hier zullen proffen, alumni, 
ereleden, assistenten en  VTK-leden 
het tegen elkaar opnemen. Deze 
intelligente geesten zullen op de 
proef gesteld worden door een 
reeks uitdagende  onderwerpen. 
Er vallen opnieuw mooie  prijzen 
te winnen. Twijfel dus niet 
en schrijf je in op de website!

Ondertussen zijn de OE’s  weeral 
begonnen. Iedereen kan op  
vtk.ugent.be/oe gaan kijken 
of hij enkele vakken van vorig 
 semester kan evalueren (de 
eerstejaars  kunnen  uiteraard 
nog niet meedoen).  Deelnemers 
 krijgen zoals altijd een  beloning! 
Bij 50%  deelnamepercentage, 
komt er opnieuw een gratis vat!

Schacht, schacht en nog eens 
schacht! Ja het is  schachtengoliarde 
en dat zal je geweten hebben. 
 Vanavond zijn deze verkleed als 
bekende duo’s. Van Mega Mindy 
en Mega Toby tot  Nicole en Hugo. 
Je vindt ze er allemaal. Kom ze 
 bewonderen in de Porters vanaf 21u 
en voor de gedoopten onder ons: laat 
 jullie maar eens goed verwennen.

Quiz

Schachtengoliarde

Onderwijsevaluaties



Volgende week maandag 28  oktober 
vindt het Interfacultair Toernooi 
(IFT) plaats. Hiervoor zijn we nog op 
zoek naar jongens en vooral meisjes 
die  willen mee veldlopen. De 6 beste 
 zwemmers van VTK verdedigen er ook 
onze eer op een aflossingsrace van 6x50 
 meter vrije slag. Om je in te schrijven 
volstaat een mailtje naar   sport@vtk.
ugent.be. Meer info vind je op de site!

Om het kaf van het koren 
te scheiden organiseren we 
de dag na de openingsfuif 
onze befaamde bierbowling. 
Kom deze succesformule van 
bier + bowling zelf uittesten 
op woensdagavond om 
20u in de Overpoort Bowl.

IFT

Bierbowling

Het is weer tijd voor hét feestje van het 
eerste semester, de VTK openingsfuif! 
Vanavond toveren we de Vooruit om in 
een absoluut feestparadijs en dat doen we 
met DJ’s zoals Dropzilla, X-tof en Axxis. 
Omdat VTK altijd dat beetje meer wil 
 bieden,  brengen we omstreeks middernacht 
The King Of Pop weer tot leven! Christ’of, 
 winnaar van het programma ‘My name is 
Michael’, zal de beste hits  laten  weergalmen 
door de mooiste fuifzaal van Gent.

Openingsfuif

Op kosten van VTK zullen we 
onze collega’s in Leuven een 
handje gaan helpen. Na onze 
overwinning op de 12u-loop 
van vorig jaar zijn ze daar meer 
dan gebrand om ook eens te 
stunten. Vertrek is woensdag om 
9u10 aan het  Sint-Pietersstation. 
Terug in Gent om 16u30.

VTK @ 24u Leuven



 FOTO VAN DE WEEK 

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

Deze week is het terug een 
 traditionele sudoku. Steek 
hem voor  woensdag in de 
 mannabrievenbus in VTK Blauw 
en win een  supercoole prijs! 
De winnaars van de  duodate 
zijn Noor De Boom en Klaas 
 Verhoeven. Jullie mogen  frietjes 
gaan eten voor de openingsfuif.

 PUZZEL VAN DE WEEK 

Provinciegoliarde


