
 MANNA 10 

 VTKalender 

 ma 26/11  
 19:00 Lopen rond de watersportbaan  GUSB 
 19:00 Workshop solliciteren   Auditorium D 
 21:00 Ierse goliarde    Porter House 
 wo 28/11 
 22:00 Cocktailfuif    Twitch 
 vrij 30/11  
 12:30   P&G BeNeLux Masterclass  Geheim 

 26 november – 2 december 

 Gegroet VTK-ers! 

De VTK-kalender ziet er dan misschien 
al een pak rustiger uit dan in het begin 
van het schooljaar, maar vervelen zal je 
je zeker niet! Deze week staan er twee 
feestactiviteiten van topformaat op 
het programma. Vanavond maken we de 
naam van de Porter House als Irish Pub 
helemaal waar op de Ierse goliarde en 
woensdag zakken we allemaal af naar 
de Twitch voor een primeur bij VTK: de 
cocktailfuif! Het staat nu al vast dat dit 

hoe dan ook één van de meest memo-
rabele avonden van het semester zal 
worden. 

We besluiten dit korte voorwoordje met 
een boodschap van Sinterklaas, die nog 
steeds sappige verhalen zoekt over de 
stoute burgies en archies onder ons. 
Je kan hem steeds bereiken op sinter-
klaas@vtk.ugent.be.

Tot de volgende!
Emma en Laurien



 WORKSHOP SOLLICITEREN 

Een zeer belangrijke stap naar je eerste job is natuurlijk het 
sollicitatiegesprek. Tijdens deze workshop, georganiseerd 
door Crossbridge, geven we je tal van tips & tricks die niét 
voor het grijpen liggen op internet. Daarnaast nemen we 
ook een kijkje hoe je een professioneel netwerk opbouwt 
met sociale media zoals FaceBook, LinkedIn,… Iets wat 
alsmaar belangrijker wordt in de zoektocht naar een job. 
maandag 26 november, 19:00 - 23:00, Aud D

 IERSE GOLIARDE 

Het is tijd om de Porter House zijn naam als Irish Pub nog eens alle 
eer aan te doen met de Ierse goliarde! De Guinness zal vloeien als 
op St-Patricks day zelf. Wie als leprechaun verkleed komt, zal daar 
uiteraard voor beloond worden met een bonnetje. Wie voor 12u 
komt, krijgt zoals steeds een bonnetje.

 UGENT TRUIEN 
 

Het moment waar jullie allemaal op gewacht hebben is aangebroken! 
De bestellingen voor de enige echte Ugent truien openen op 21 
november! Er zijn drie modellen: hooded, casual en vintage. Kom 

passen en bestellen in VTK-pi tijdens onze openingsuren of bestel 
via cursus@vtk.ugent.be. Om je bestelling te bevestigen vragen we 

een voorschot van €20. Bestellen kan tot 5/12.



 LUSTRUM BREEKT 
 RECORDS  

Om tijdens dit heuglijke lustrum jaar voor eens en voor altijd te 
bewijzen dat VTK met ruime voorsprong de beste studenten-
vereniging van Gent is, gaan wij dit jaar proberen om maar liefst 
90 records te breken. Hiervoor rekenen we op jullie enthou-
siasme en inventiviteit! Als je erin slaagt om een record te 
verbre ken via recordsetter.com (goedkeuring door hen of door 
ons), kunnen jullie een zeer mooie beloning verwachten!

 COCKTAILFUIF    

Na al die cocktailfuiven van andere kringen 
kan VTK niet achterblijven. VTK zou echter 
VTK niet zijn moesten wij het concept niet 
naar een hoger niveau tillen. Verwacht het 

onverwachte! En heren, wees gerust! Wij 
zullen ervoor zorgen dat er ook mannelijkere 

cocktails tussen zitten. Afspraak nu 
donderdag 28/11 in de Twitch voor alweer een 

legendarische VTK-avond/nacht.

 VTK SHOW 

Heb je zin om deel uit te 
maken van ons dynamisch 
VTK showteam dit jaar? 
We hebben enthousiaste 
acteurs, dansers en decor-
medewerkers nodig. Wil je 
graag meehelpen, stuur dan 
zeker een mailtje naar cul-
tuur@vtk.ugent.be! In het 
begin van het 2e semester 
komt er nog een infomoment 
waar je al je vragen kwijt kan!

 IAESTE A-FORM 

Zit je in de 3e Bachelor of ho-
ger en ben je geïnteresseerd 
in een internationale stage 
met IAESTE? Vul dan voor 15 
december op www.iaestecen-
tre.net/ibas het A-form in. Hoe 
meer mensen het A-form invul-
len, hoe beter het aanbod van 
stages zal zijn. Bovendien kan 
je enkel appliceren voor een 
stage als je het A-form hebt 
ingevuld! Het invullen neemt 
maar 5 minuten van je tijd, dus 
vul het nu snel in! 



 FOTO VAN DE WEEK 

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

Deze week hebben we een g oede 
oude binaire puzzel voor jullie in 
petto. Steek de opgeloste puzzel 
voor woensdag ingevuld binnen 
in de mannabrievenbus in VTK 
Blauw en maak kans op de jubi-
leumeditie van Weerwolven van 
Wakkerdam!

D O C U M E N T  P R I N T I N G

N
V

De winnaar van de sudoku van vorige week is Bram Ronsse. Proficiat, je kan je prijs ko-
men ophalen in VTK Blauw!

 PUZZEL VAN DE WEEK 

21-11-12 BinairePuzzel.net

1/1www.binairepuzzel.net/printpuzzel.php?id=4031&grootte=4

 Danslessen met VTK:  

 American Swing! 


