
 MANNA 11 

 VTKalender 

 ma 3/12 
 19:00 Lopen rond de watersportbaan  GUSB 
  19:00 IFK Minivoetbal Heren   GUSB 
  19:00 IFK Basket Dames   GUSB 
  20:00 FRiS Vergadering 4   VTK Groen
 21:00 Beursgoliarde    Porter House 
 di 4/12 
 20:00 Diner DEME   Het Pand 
  20:00 IEEE Jeneverdegustatie  EELAB Technicum +2 
 woe 5/12 
 13:30 PhD Symposium  Het Pand 
  18:45 IFK Veldvoetbal   RUSS 
  21:00 IFK Minivoetbal Dames    GUSB 
 do 6/12  
 08:30 Sinterklaas   Plateau, Zwijnaarde, Technicum 

 3 december – 9 december 

 Dag VTK-ers! 

We hebben heuglijk nieuws voor jullie: 
de Sint is in het land! Wie weet kan je 
wel een glimp van hem opvangen ergens 
op de Plateau, het Technicum of in 
 Zwijnaarde. Hij heeft speciaal veel tijd 
voor ons uitgerokken omdat we hem 
tot onze schaamte moesten opbiech-
ten dat er toch wel veel stoute jongens 
en meisjes aan onze faculteit studeren. 
Voel je je aangesproken? Misschien is 
het dan deze donderdag wel geen slecht 

idee om grote auditoria te mijden. 
Brave kindjes hebben niets te vrezen, 
en  krijgen misschien wel wat snoep 
toege stopt. Voor de rest duimen we 
deze week ook voor onze sporters die 
in het IFK  strijden. Bij deze willen we dan 
ook een oproep doen aan alle sportieve 
meisjes: onze teams hebben je nodig! 
Kan je een beetje voetballen of basket-
ballen, stuur dan alsjeblieft een mailtje 
naar sport@vtk.ugent.be!

  Tot de volgende!
Emma en Laurien



 VTK @ MASSACANTUS 

Op woensdag 12/12/’12 vindt de 20e editie 
van de massacantus plaats.  Voor zij die 
niet weten wat de massacantus precies 
is geef ik nu een kleine opsomming: 
Flanders expo, 2000 cantussers, veel 
bier en een mogelijke black-out.  De prijs 
bedraagt 15 euro en de inschrijvingen 
staan reeds open op de VTK-site.  

 BEURSGOLIARDE 

Pintjes, Leffe, witte wijn, Duvel en 
een shotje. Dit zijn de ingrediën-
ten die in onze beurs en hopelijk 
ook in jullie gegoten zullen 
worden. Het systeem is duidelijk, 
we werken namelijk via vraag en 
aanbod. Veel pintjes gedronken 
zorgt voor duurdere pintjes, maar 
bijvoorbeeld goedkopere Duvel en 
de witte wijn. Wij rekenen voor 
jullie, je hoeft dus geen rekenwon-
der te zijn om deel te nemen. Het 
is dus hoog tijd om in de goot 
van Wall Street te gaan liggen!

 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!

 ZWEMMARATHON  

Vanavond gaan we de strijd 
om het meeste baantjes 
aan met de andere facul-
teiten. Van 19u tot 22u zal 
er telkens een VTKer zo snel 
mogelijk 50m zwemmen in 
het Gusb.  Wil je meehelpen 
aan een podiumplaats, mail 
dan vandaag nog naar de 
sporties (sport@vtk.ugent.
be). 



 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 
cultuur@vtk.ugent.be! In het 
begin van het 2e semester 
komt er nog een info-
moment waar je al je vragen 
kwijt kan! 

 TOASTMASTERS 

Twee weken geleden ging 
de demo meeting door, 
dus maandagavond is 
het tijd voor de tweede 
bijeenkomst. Heb je zin 
om je presentatieskills 
te verbeteren op 
een ontspannen en 
aangename manier, stuur 
dan even een mailtje naar 
praeses@vtk.ugent.be en 
kom een kijkje nemen!

 IEEE 
 JENEVER-DEGUSTATIE 

Hou jezelf warm in deze koude 
winter en kom naar de IEEE 
Jenever-degustatie ! De Pol van 
het Gentse 'Dreupelkot’ presen-
teert minstens 12 heerlijke 
jenevers waar je van kan proeven. 
Na de degustatie kan je ook nog 
vrij van de jenevers drinken. Dit 
alles gaat door in leszaal van 
EELAB Technicum +2 op dinsdag 
4 december vanaf 20u. Schrijf je 
snel in op www.ieeesb.ugent.be/, 
want de plaatsen zijn beperkt!

 PhD SYMPOSIUM 

5 december 2012 or-
ganiseert de faculteit 
 Ingenieurswetenschappen 
en Architectuur haar 
jaar lijks doctoraatssym-
posium in het Pand. Met 
een vernieuwd programma 
willen de organisatoren 
een interessante dag 
aanbieden voor proffen, 
onderzoekers en master-
studenten van onze 
faculteit. Bekijk snel het 
programma op http://sym-
posium.fea.ugent.be en 
schrijf je gratis in voor 30 
november. 

 A-FORM 
 
Zit je in de 3e Bach-
elor of hoger en ben 

je geïnteresseerd in een internatio-
nale stage met IAESTE? Vul dan nu 
op www.iaestecentre.net/ibas het 
A-form in. Hoe meer mensen het A-
form invullen, 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:....................................................

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 Lotte De Bruyne. Proficiat,  je kan je prijs 
komen ophalen in VTK Blauw!

 PUZZEL VAN DE WEEK 

 Karaokegoliarde! 

Ik heb ..... Pietjes geteld in deze Manna

 Ben je dit academiejaar braaf geweest, of 
heb je de belhamel uitgehangen? In het 
laatste geval heb je reden genoeg om 6 
december te vrezen. Maar geen nood, wij 
geven je nog een laatste kans om op een 
goed blaadje te komen staan bij de Heilige 
Man. Maak een mooie tekening hieronder 
om hem gunstig te stemmen. Als je daarbij 
ook nog eens het juiste aantal zwarte 
pietjes in deze Manna kan tellen, maak je 
kans op een draadloze speakerset! 


