
 MANNA 4  

 VTKalender 

 ma 15/10  
 19:00 Lopen met Pers en Interne  GUSB 
 20:00 FRiS vergadering 2   Studiezaal Plateau  
 21:00 Schachtengoliarde   Porter House  
 di 16/10  
 10:00 IAESTE + BEST Away Day  Hal Plateau 
 17:15 Brouwerijbezoek AB-Inbev  AB-Inbev 
 wo 17/10  
 19:00   BEST After Summer Event  VTK Groen
 20:00 Bierbowling    Overpoort Bowl  
 do 18/10  
 20:00   VTK Quiz    Parochiezaal De Kring 

 15 oktober – 21 oktober 

 Hey VTK-ers,

Hopelijk hebben jullie WiBa goed over-
leefd en zijn jullie helemaal klaar voor 
alweer de vierde week van het jaar!  
Deze week is het doopweek. Bereid 
je dus maar voor op een hoop uit de 
bek ‘ruikende’ individuen die er zo 
 ongeveer alles voor over hebben om 
geld te verdienen met goedkope lek-
kernijen. Vanavond op de schachten-
goliarde zullen ze ook allemaal mooi 
verkleed zijn zodat we er eens goed 
mee kunnen lachen! 

Vòòr de schachtengoliarde gaan we 
samen met de Pers-meisjes lopen 
rond de watersportbaan. Hopelijk is het 
beter weer dan vorige week want toen 
hebben wij, pussy’s, moeten  plooien. 
Woensdag is er bierbowling met 
Sport en donderdag worden al jullie 
 intelligente geesten op de proef gesteld 
tijdens de VTK Quiz. Kortom, deze 
week zit weer mooi vol, geniet ervan!

Emma en Laurien



 Openingsactiviteit IEEE  

IEEE vliegt er weer in! Kom naar onze
openingsactiviteit op dinsdag 16 oktober om 19u 
en win een super deluxe Blade mQX
Quadcopter! Ondertussen maak je kennis
met de IEEE Student Branch en kan je een
interessante lezing bijwonen van het Belgische
bedrijf GateWing. Achteraf is er een receptie
voorzien. Wordt of ben je IEEE lid dan
drink je de hele avond gratis! De plaatsen
zijn beperkt dus schrijf je snel in op : http://
www.ieeesb.ugent.be/
@ Leszaal EELAB(linker ingang Technicum: 2e 
verdieping).

 Onderwijsevaluaties 

Van 8/10 tot 9/11 kunnen we weer de vakken 
van vorig semester evalueren. Ga zo snel
mogelijk naar het Plato-platform via de website 
van de faculteit en kijk welke vakken jij
kan evalueren. Ook positieve feedback geven 
is altijd nuttig. Wie zijn evaluaties invult
kan binnenkort een stuk chocolade krijgen 
van FRiS en als de OE’s een 
deelnamepercentage
van 50% halen, dan geeft de 
onderwijsdirecteur een vat op 1 
van de goliardes! Invullen dus!

 Openingsfuif 

Op en neer, dwars door de woeste 
orkaan. Een volle vooruit met de 
Marie-Louise van Bart Kaëll, dit kan 
je niet missen.

23 oktober @ Vooruit
VVK: €4/6, ADK: €5/7

VVK 5 / 7
 ADD 6 / 8

 D
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 Schachtengoliarde 

Hoera! WiBa zit er op! Of je nu je nu een geslaagd examen wil 
vieren, of je verdriet wil verdrinken, VTK zorgt op de goliarde 
alvast voor een gratis vat. Zonder de gratis bonnetjes voor de 
mensen die voor twaalf uur arriveren te vergeten natuurlijk. Als 
jullie enthousiast genoeg zijn over het eerste vat overwegen we 
zelfs een tweede vat! Allen daarheen dus!
Met een pintje in de hand kan je ook komen lachen met onze 
schachten die netjes verkleed aanwezig zullen zijn!



 Away day 

Dinsdag zeker langs de hal passeren, 
IAESTE en BEST staan daar om jullie alles 
over zichzelf te vertellen op Away Day. Bij 
hun moet je zijn voor buitenlandse erva-
ringen. Voor entertainment en iets lekkers 
wordt gezorgd, ideaal om langs te komen 
in de pauze. Voor een gezellige babbel met 
alle BESTies is het dan woensdagavond om 
20u in VTK Groen te doen. Zij hebben op 
hun After Summer Event voor desserts en 
een drankje gezorgd, allen daarheen!

  VTK Quiz    

Dé kans om jullie kennis op proef te stellen en jullie te meten 
met zowel medestudenten als ereleden, assistenten en proffen is 
de jaarlijkse VTK Quiz. Er wordt getest op vlak van scheikunde, 
bouwkunde, electronica,.. maar ook sport-, muziek-, cultuur- en 
actualiteitsvragen zijn vertegenwoordigd. En er zijn natuurlijk 
prachtige prijzen te winnen! De Quiz vindt plaats deze donderdag, 
18 oktober, in Parochiezaal de Kring. Inschrijven gebeurt in ploegen 
van 5 en kan via de site. Deelnemen kost 10 euro per team.

 Volleybal 

Speel je volleybal en zie je het 
zitten om VTK te verdedigen op de 
interfacultaire wedstrijden? Kom 
dan alvast naar onze gemengde 
oefenmatch op dinsdagavond! 
Afspraak om 21u45 aan het GUSB. 
Vergeet geen mailtje te sturen naar sport@vtk.
ugent.be om je aanwezigheid te bevestigen.

 Opnames De Kruitfabriek 

De Kruitfabriek is een actuashow met centrale 
gastheer Tom Lenaerts. Hij wordt bijgestaan 
door Lieven Scheire, Sofie Lemaire, Gilles De 
Coster en Christophe Deborsu.  Samen zullen 
ze een breed en divers programma maken, dat 
op de actualiteit inspeelt, waarbij ze nationale 

en internationale gasten 
ontvangen. We gaan met 
cultuur de opnames bij-
wonen op woensdag 24 
oktober. Inschrijven op 
de site! 



 FOTO VAN DE WEEK 

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

Deze week hebben we een 
Japanse puzzel voor jullie. Elk 
getal staat voor één of meer aan-
eengesloten vakjes in de betref-
fende kolom of op de betreffende 
regel. Door deze vakjes juist in te 
kleuren, vormt zich een afbeelding 
in het diagram. Steek de opgeloste 
puzzel voor woensdag ingevuld 
binnen in de mannabrievenbus 
in VTK Blauw en win een fanta-
stische prijs!
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20x20 Nonograms Puzzel ID: 1,877,423

nl.puzzle-nonograms.com

Nonograms - online puzzel game http://nl.puzzle-nonograms.com/

1 van 1 10/10/2012 13:41

 FLYING HIGH OP DE SPORT KICK-OFF 

De winnaar van de binaire puzzel van vorige week is Wouter Deneweth. Proficiat, je 
kan je prijs komen ophalen in VTK Blauw!


