
MANNA 2
3 oktober - 9 oktober

Hey VTK’ers!
Intussen hebben jullie één van 
de leukste weken achter de 
rug. Daar hebben ongetwijfeld 
de altijd even legendarische 
Openingsfuif en de Student 
Kick-Off voor gezorgd.
Maar VTK zou natuurlijk 
VTK niet zijn als we jullie op 
je lauweren lieten rusten. Voor 
de laatstejaars is er de gewel-
dige Recruitment Kick-Off in 
Kortrijk. Als je je CV uploadt 
kan je hier gratis en voor 
 niets genieten van een tot in 
de puntjes verzorgde receptie, 
een aantal bedrijfspresenta-
ties en een  kartingsessie.
Voor zij die het geluk hebben 

hier nog langer dan een jaar 
te mogen genieten van hun 
studententijd is er de Open-
ingscantus. Een absolute must 
voor iedereen die houdt van 
meerdere bekers gerstennat 
en gezellige sfeer!
Op woensdag kunnen jullie 
voor de plateau terecht voor 
een aantal leuke ‘sportacti-
vi tteiten’. Want dan stelt ons 
sporrtteam zich voor op de 
Sport Kick-Off. Uiteraard met 
een drankje voor de geïnteres-
seerden.

Veel plezier deze week!

Alexander en Bob

VTKalender
ma 03/10  
 18:30  IAESTE AV2    VTK Groen 
 19:00  Lopen met sport   Plateau 
 20:00  FRiS Startvergadering  Archietectenzolder  
di 04/10  
 17:00  Recruitment Kick-Off  Flanders Indoor Karting  
 20:00  Kommaneuken   VTK Rood   

woe 05/10  
 10:00  Sport Kick-Off   Plateau   
 20:00  Openingscantus   Frontline 
don 06/10  
 19:00  Infoavond CV schrijven  Auditorium K
  met P&G
 19:30 Presentatie Humasol  Auditorium B



LOPEN MET SPORT
Lopen sletjes!! Afspraak maandagavond om 
19u aan de voorkant van de Plateau, wie wil 
kan ook inpikken aan de ingang van het GUSB 
om 19u15. We vertrekken 
in een tempo dat iedereen 
aankan, halfweg de water-
sportbaan schakelt iedereen 
over op z’n eigen tempo.

OPENINGSCANTUS
Eeeuj! Het is weer zover! Een 
nieuw jaartje vol cantussen.
We vliegen er weer in met gezellig 
samen liedjes zingen en tussen door 
een klein beetje drinken natuur-
lijk. Onze eerste cantus gaat door 

op woensdaga-
vond in de wel-
bekende zaal 
“The Frontline” 
in de overpoort-
straat.

OPNAMES DE LAATSTE SHOW
De Kick-off activiteit van dit jaar voor Cultuur is ... 
een leuk avondje uit naar de opnamestudio’s van De 
Laatste Show!!! Dit zal doorgaan op woensdag 13 
oktober. Diezelfde avond kunnen jullie zichzelf dus 
nog op televisie bewonderen! De busdienst naar de 
opnamestudio (en terug) is uiteraard inbegrepen in 
de spotgoedkope prijs! 

Voor meer info en inschrijvingen: check de site!

DANSLESSEN
Dit jaar wagen we ons aan de Argentijnse 
Tango! In zes lessen zullen we trachten 
het niveau van de tangodansers in San 
Telmo te Buenos Aires te behalen! 
de eerste les gaat door op dinsdag 18 ok-
tober. Voor meer informatie en inschrij-
vingen: check de site!

BEST WINTER COURSE
Klaar voor de winter met BEST Winter Courses!? Je 
kan deze winter je ingenieurskennis verrijken in ech-
te sneeuw landschappen zoals Rusland, Oostenrijk, 
Slowakije,... door te appliceren voor een BEST Winter 
Course. Leer bij een warme chocomelk of een glaasje 

vodka 20 andere Europeanen ken-
nen. Meer info:
http://www.best.eu.org/student/
courses/coursesList.jsp

RECRUITMENT KICK-OFF
Starten doen we met een panelgesprek tussen zes toon-
aangevende Belgische bedrijven, waarbij jonge werkne-
mers debatteren over hun eerste werkervaringen. Afwis-
selend met korte bedrijfsvoorstellingen krijgt iedereen 
de kans om zijn of haar kartkunsten te demonstreren. 
Als afsluiter zal er een walking dinner voorzien worden. 
Uiteraard is dit alles volledig gratis! 
info: www. fvtk recruitment.be
Aanwezige bedrijven: Accenture, Bain & Company, 
DEME, Exxon Mobil, Inbev en Philips.

IAESTE: INFO-MOMENT JOBRAISEN
Wil je je steentje bijdrage aan IAESTE en 
een voordeel op een stage scoren? Kom dan 
in VTK Groen luisteren naar de how to’s en 
de know how’s van het jobraisen op maandag 
10 oktober! Wij leggen je uit hoe je een bed-
rijf moet contacteren om een stage te behalen, 
geven je nuttige tips en zorgen dat je er hele-
maal klaar voor bent.

HUMASOL: BUITENLANDSE STAGE
Zin in een zotte buitenlandse ervaring? Wil je graag een 
stage doen maar vind je werken bij een bedrijf nog niets 
voor jou? Wil je graag iets betekenen voor een gemeen-
schap in het zuiden? Dan is Humasol misschien iets voor 
jou! Deze Belgische NGO organiseert stages in het zuiden 
voor ingenieursstudenten rond hernieuwbare energie. Je 
krijgt, in een team van andere studenten, de volledige ve-
rantwoordelijkheid over een project en het is jouw taak dit 
zo goed mogelijk af te werken. Klinkt als iets voor jou? 
Kom dan naar hun informatiemoment op 6 oktober in Aud. 
B, waar zij zich zullen voorstellen en waar je achteraf op 
een receptie een babbel kan slaan met mensen die al een 
Humasol-ervaring achter de rug hebben.



OEFENWEDSTRIJD 
VOETBAL
Het interfacultair tor-
nooi komt er aan en VTK 
wilt uiteraard schitteren 
op de grasgroene velden 
van het GUSB. Daarom 
is deze oefenwedstrijd 
voorzien op maandag 10 
oktober om ons te helpen 
bij het samenstellen van 
de ploegen. Ideaal ook 
om wat feeling te krij-
gen met je toekomstige 
medespelers. Inschrijven 
op de site!

OPNAMES DE LAATSTE SHOW
De Kick-off activiteit van dit jaar voor Cultuur is ... 
een leuk avondje uit naar de opnamestudio’s van De 
Laatste Show!!! Dit zal doorgaan op woensdag 13 
oktober. Diezelfde avond kunnen jullie zichzelf dus 
nog op televisie bewonderen! De busdienst naar de 
opnamestudio (en terug) is uiteraard inbegrepen in 
de spotgoedkope prijs! 

Voor meer info en inschrijvingen: check de site!

DANSLESSEN
Dit jaar wagen we ons aan de Argentijnse 
Tango! In zes lessen zullen we trachten 
het niveau van de tangodansers in San 
Telmo te Buenos Aires te behalen! 
de eerste les gaat door op dinsdag 18 ok-
tober. Voor meer informatie en inschrij-
vingen: check de site!

BEST WINTER COURSE
Klaar voor de winter met BEST Winter Courses!? Je 
kan deze winter je ingenieurskennis verrijken in ech-
te sneeuw landschappen zoals Rusland, Oostenrijk, 
Slowakije,... door te appliceren voor een BEST Winter 
Course. Leer bij een warme chocomelk of een glaasje 

vodka 20 andere Europeanen ken-
nen. Meer info:
http://www.best.eu.org/student/
courses/coursesList.jsp

KOMMANEUKEN
Heb je ook problemen met teksten vol schrijf-
fouten? Dan hebben wij je hulp nodig! Het 
eerste Civielke mag dan wel gelay-out zijn, 
zonder onze kommaneukers zouden we het niet 
de wereld durven insturen.
Kom dinsdag avond gezellig meedoen! Af-
spraak om 20u voor Blauw. Pintjes en versna-
peringen zijn voorzien.

INFOAVOND ‘CV SCHRIJVEN VOOR ALLE MASTERS’ 
MET P&G
Een ideaal CV bestaat niet. Maar op deze infoavond pogen 
we tips te verzamelen om die van jou zoveel mogelijk uit-
straling en overtuigingskracht te geven. P&G heeft jaren-
lange ervaring opgebouwd in het evalueren van CV’s van 
laatstejaars en zal die kennis met plezier komen doorgeven 
in Auditorium K. Deze activiteit staat zowel open voor 
 laaste- als voorlaatstejaars.
Begin er snel aan, want de eerste 100 die hun CV  uploaden 
krijgen persoonlijke feedback van P&G op maandag 17 
 oktober.

OEFENWEDSTRIJD 
BASKET
Onze basketters gaan uit-
eraard niet onvoorbereid 
van start op het Inter-
facultair Tornooi. Heb je 
wat ervaring met basket 
en heb je zin om deel uit 
te maken van het VTK-
team? Hou dan de site in 
het oog, schrijf je in voor 
de oefenwedstrijd bas-
ketbal en leer je teamge-
noten kennen tijdens an-
derhalf uur ontspannen 
wedstrijdjes spelen.

HUMASOL: BUITENLANDSE STAGE
Zin in een zotte buitenlandse ervaring? Wil je graag een 
stage doen maar vind je werken bij een bedrijf nog niets 
voor jou? Wil je graag iets betekenen voor een gemeen-
schap in het zuiden? Dan is Humasol misschien iets voor 
jou! Deze Belgische NGO organiseert stages in het zuiden 
voor ingenieursstudenten rond hernieuwbare energie. Je 
krijgt, in een team van andere studenten, de volledige ve-
rantwoordelijkheid over een project en het is jouw taak dit 
zo goed mogelijk af te werken. Klinkt als iets voor jou? 
Kom dan naar hun informatiemoment op 6 oktober in Aud. 
B, waar zij zich zullen voorstellen en waar je achteraf op 
een receptie een babbel kan slaan met mensen die al een 
Humasol-ervaring achter de rug hebben.



FOTO VAN DE WEEK

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

Aangezien er vorige week 
een aantal mensen waren 
die de sudoku te moei-
lijk vonden, gaan we deze 
week voor een ‘Medium’. 
Breng je opgeloste sudo-
ku binnen in de manna-
bus in VTK Blauw en win 
een leuke prijs. De man-
naprijzen worden trou-
wens het hele jaar lang  
aanaangeboden door 
ExxonMobil!

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


