
 MANNA 21 

 ma 22/04 
 19:00 Speedteamtraining VII   Plateau  
 19:30 IFK Finaledag    GUSB 
 19:30 Poutrix Quiz    Zebrastraat 32 
 21:00 Bekendmakingsgoliarde   Porter House 
 di 23/04 
 14:00 Esso by night    Esso Antwerpen Refinery 
 18:00 Archiefair    Auditorium D 
 18:00 Codesprint 4    VTK Groen 
 wo 24/04 
 10:00 12UL GENT    Sint-Pietersplein 
 20:00 Cultour: Jan Kobow & Jos van Immerseel  Conservatorium - Miryzaal 
 do 25/04 
 20:00 Halftime bierbowling   Overpoort Bowl  
 20:00 Gents Universitair Symfonisch Orkest:   Bijloke 
  Mourned by the wind 
 20:00 Energy & The Future   Auditorium Oehoe 

 22 april - 28 april 

 Dag VTK-ers! 

Benieuwd wie volgend jaar opkomt voor 
een postje in het Praesidium van VTK? 
Maandagavond wordt dit officieel be-
kendgemaakt in de Porter House, gevolgd 
door een gratis vat. En dan beginnen de 
campagnes natuurlijk! Preasidium-to-be 
zal je stem proberen te veroveren met 

vanalles en nog wat, dus laat je maar ver-
wennen. Het hoogtepunt van de week is 
echter ongetwijfeld de 12-urenloop! Kom in 
grote getale af naar het Sint-Pietersplein 
op woensdag en loop een rondje mee of 
snuif gewoon de sfeer op. We hebben ook 
een beestige verrassing!

Tot snel,
Emma en Laurien

 VTKalender 



 12-URENLOOP 

Elke burgie aan deze faculteit mag 
gewaarschuwd zijn. Woensdag van 10u 
tot 22u is er de 12-Urenloop op het 
Sint-Pietersplein waar we iedereen 
in Gent laten zien hoe sportief een 
ingenieurstudent wel is. Met onze 
tweede plaats van vorig jaar op amper 
3 rondjes van het Hilok (je-weet-wel-die-
studenten-sport-en-kinesie) zijn we dit 
jaar meer dan ooit gebrand om terug de 
overwinning in huis te halen. We roepen 
dan ook iedere sportieveling op om 
tussen de lessen door of zelfs tijdens 
de lessen een toertje alles te komen 
geven! Supporters zijn natuurlijk ook 
meer dan welkom en kunnen genieten 
van een pintje aan voordelige prijzen in 
onze fakbar en op onze tribune. 

 BEKENDMAKINGSGOLIARDE  

Vanavond kom je te weten wie er allemaal opkomt 
voor het praesidium volgend jaar. Spannend! We 
geven ook een gratis vat! 

 IFK FINALEDAG 

Maandagavond worden alle finales gespeeld van de 
groepssporten aan de UGent waar we met alle drie onze 
mannenteams nog in de running zitten! Wie er op het 
Interfacultair Tornooi vorig semester niet of wel bij was 
is nu opnieuw uitgenodigd om onze sporters te komen 
aanmoedigen! Op het programma staat: 
1) Halve finale (en finale) volleybal van 
19 tot 21u 2) Kleine finale basketbal om 
20u45 en 3) de finale van het veldvoetbal 

om 19u30. Er zal genoeg gratis 
bier voor de supporters zijn 
en achteraf wordt er ook nog 
een gratis vat gegeven in de 
sportsbar. Tot dan!

 HALFTIME 
 BOWLING 

Na een geslaagde cantus 
is het tijd voor de laatste 
halftime-activiteit. Daarom 
vliegen we nog eens goed 
in de pintjes terwijl we 
proberen wat kegeltjes om 
te smijten. Benieuwd wie er 
op het einde van de avond 
nog recht kan gooien... 



  ENERGY 
 & THE FUTURE 

Het energiedebat is nog 
steeds brandend actueel. We 
kennen allemaal de kyoto-
norm en worden in de col-
leges genoeg herinnerd aan 
de ecologische aspecten van 
de ingenieurstoepassingen. 
Maar hoe gaan de bedrijven 
daarmee effectief om? Kom 
het te weten in dit boeiend 
panelgesprek. Je hebt hier 
ook de kans om al je vragen 
kwijt te kunnen aan de verte-
genwoordigers. Achteraf is 
er natuurlijk traditioneel een 
gratis receptie!
 Donderdag 25 april, 20u, 
aud Oehoe, Coupure 

 CODESPRINT 

Wil je meehelpen aan de 
supercoole VTK website? 
Kom dan zeker langs voor 
de vierde Codesprint van dit 
academiejaar en word hopelijk 
een nieuwe medewerker 
van VTK Web&ICT! Hier 
leer je werken met Django, 
een modern framework om 
websites te programmeren 
in Python. Natuurlijk wordt er 
voor alle aanwezigen eten en 
drank voorzien. Tot dan! 

 IFK FINALEDAG 

Maandagavond worden alle finales gespeeld van de 
groepssporten aan de UGent waar we met alle drie onze 
mannenteams nog in de running zitten! Wie er op het 
Interfacultair Tornooi vorig semester niet of wel bij was 
is nu opnieuw uitgenodigd om onze sporters te komen 
aanmoedigen! Op het programma staat: 
1) Halve finale (en finale) volleybal van 
19 tot 21u 2) Kleine finale basketbal om 
20u45 en 3) de finale van het veldvoetbal 

om 19u30. Er zal genoeg gratis 
bier voor de supporters zijn 
en achteraf wordt er ook nog 
een gratis vat gegeven in de 
sportsbar. Tot dan!

 CULTOUR 

Jan Kobow en Jos van 
Immerseel (24/4) 
Met Cultour gaan we naar 
‘Schwanengesang’ van 
Schubert luisteren! Meer info 
op de VTK-site.

Platonov (2/5)
De laatste Cultour-activiteit 
van dit jaar! Deze keer gaan 
we naar de NTGent voor 
Platonov, een  Russisch 
toneelstuk. De inschrijvingen 
gaan open op 22/4 om 20u. 
Meer info kan je vinden op de 
VTK-site! 

 BEDRIJFSBEZOEK 
 PRINGLES 

Donderdag 16/05, Programma: 
17:30 welkom 
18:00 bedrijfspresentatie 
19:00 – 21:00 rondleiding in de 
productieafdeling 
Vanaf 21u networking drink @ Den 
Bruinvis in Hombeek 

Dit bedrijfsbezoek is exclusief voor eerste 
masterstudenten. Stuur je CV naar 
anne-marie.touquet@kellogg.com. De 
plaatsen zijn beperkt! Er wordt een gratis 
busdienst geregeld vanaf de Plateau.



 FOTO VAN DE WEEK 

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

Deze week hebben we een gewone 
sudoku voor jullie klaar. Steek de 
opgeloste Manna binnen in Blauw 
voor woensdagmiddag en win het 
gezelschapsspel Saboteur!

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

N
V

 PUZZEL VAN DE WEEK 

 Showteam van 2013 

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


