
MANNA 8
9- 15 nov: Laat er licht zijn!

Hoi beste VTK-ers! 

Voor je toekomstige werkgever is het 
cruciaal dat je buiten de theoretische 
kennis van je opleiding ook de juiste 
social skills bezit. VTK  zou VTK niet 
zijn zonder de vele feestjes, etentjes 
en andere activiteiten waar je deze 
skills kan onderhouden. Leg contact 
met de dokters van morgen op ‘Laat 
Er Licht Zijn’, gooi al die werkstress 
van je schouders op de Judotraining  

of ga met ons een pintje of twee  
drinken in dat studentendorp Leuven. 
Dinsdag kan je in Delta terecht voor 
groepstherapie met de dames van 
psychologie. Oh ja, voor ik het vergeet: 
kom maandag je kas volsteken met  
spaghetti bij Cultuur om daarna  
helemaal naar de t*ring te gaan op de 
Bingo-liarde.

Studentikoze groetjes,  
Je interne rots in de branding K&W

ma 9/11
 19:00 LaTeX-les    aud A
 19:00 Spaghettiavond   Therminal 
 19:00 Lopen rond de watersportbaan  GUSB  
 19:30 IFK Volley dames   GUSB 
 20:30 Zwemtraining    GUSB  
 21:00 Bingo-liarde    Delta

 di 10/11
 19:00 Laat er licht zijn.   UFO 
 20:00 VPPK & VTK Cantus   Delta 
 21:30 Judotraining    GUSB 
 
do 12/11
 18:30 Kroegentocht Leuven   Leuven   

VTKalender



Truienverkoop
Winter is coming! Bestel dus vlug een supercoole UGent-
trui mét (of zonder) VTK-logo om je warm te houden tijdens 
de koude wintermaanden! Kom gerust eens een pasmodel  
proberen aan VTK-Pi. Ze zijn beschikbaar in allerlei kleuren en 
maten. Bestellen kan tot en met 13/11!

Laat er licht zijn!
Ben je gefascineerd door nieuwste technologieën en ontwikke-
lingen? Wil je meer weten over licht en zijn toepassingen? Op 
deze interactieve beurs ontdek je hoe fotonica  ons op heel wat 
domeinen het leven makkelijker kan maken. 10 nov, 19u @UFO

Zwemtraining
Vanavond start de voorbereiding voor de zwemmarathon. Zin om enkele 
baantjes te zwemmen voor VTK en ons zo te helpen naar de overwinning? 
Wij willen je helpen om je hierop voor te bereiden. Kom af naar onze zwem- 
training, maandagavond om 20u15 in het GUSB! Geïnteresseerd? Laat iets 
weten aan sport@vtk.ugent.be.

Judotraining
Zin om je op dinsdag eens letterlijk volledig te 
smijten? Dat kan je doen op de Judotraining!  
Hier zullen we ons voorbereiden om 2  
weken nadien ten strijden te trekken op het IFK 
waar we jullie allemaal nodig hebben om de  
overwinning binnen te halen! Het maakt niet uit 
of je al judo gedaan hebt of niet, iedereen werkt 
op zijn eigen niveau. We voorzien ook profes- 
sionele begeleiding zodat jullie alle kneepjes 
van het vak onder de knie krijgen! Inschrijven 
kan via de site.

Bingo-liarde
Kom gezellig bingo spelen met feest @Delta en 
wie weet win je wel (veel) drank.

VTK-VPPK cantus
Naar goede traditie houden we elk jaar een cantus met een 
andere (overwegend vrouwelijke) kring. Zomaar, zonder  
reden ;). Dit jaar doen we deze cantus samen met onze 
vriendjes van de VPPK.
Dit zal dus sowieso een top cantus worden, tot dan!



Gintasting
Gin is hipper dan ooit! Tijdens deze tasting 
word je ondergedompeld in de wondere 
wereld van de Gins, kom je meer te weten 
over de grote verscheidenheid aan stij-
len en soorten, en proef je verschillende  
smaken en aroma’s.

Kroegentocht Leuven
Het is weer tijd om een ander studen-
tenstad dan Gent op stelten te zetten. 
We gaan op kroegentocht naar Leuven!   
Verwacht je aan een top avond vol  
ambiance en veel bier! De bus vertrekt om 
18u30 aan de Plateau.

IFK Volleybal Dames
De damesploeg van VTK gaat ervoor.  
Vanavond gaan ze alles geven om poule-
winnaar te worden en door te stoten naar 
de volgende rondes. Daarvoor hebben 
ze natuurlijk supporters nodig. Kom dus 
allen naar zaal 3 in het GUSB om hen toe 
te juichen. Wij voorzien genoeg smeer-
sel voor de keel. De wedstrijd begint om 
19u30. Komaan VTK!

Filmavond
Zin in een avond gezellig ontspannen 
en een filmpje mee te pikken in het  
gezelligste auditorium van de plateau met 
een overvloed chips, popcorn en drank?  
Cultuur organiseert voor jullie een film-
avond op 24 november! In de loop van deze 
week komt er een poll op de facebook- 
pagina van VTK Gent waarbij jullie kunnen 
stemmen op jullie favoriete film!

LaTeX-les
Wil je nooit meer zitten prutsen met 
Word voor je verslagen en ze er profes- 
sioneel uit laten zien? Kom dan zeker op 9  
november naar de LaTeX-les in auditorium 
A. Zeker een handige skill voor elke student 
die verslagen of papers moet schrijven.  
LaTeX-les: 9 november, 19u00 in  
Auditorium A



Proficiat Lien De 
Dijn, jij mag je prijs 
maandag komen 
halen in blauw. 
Deze week hebben 
we een kruiswoor-
draadsel voor jullie. 
Steek de opgeloste 
Manna binnen in 
Blauw voor woens-
dagmiddag en win 
een supercoole  
prijs!
naam..........................

 PUZZEL VAN DE WEEK 

FOTO VAN DE WEEK


