
 MANNA 8  

 VTKalender 

 ma 12/11  
 15:30 Lopen in het veld   RUSS 
 16:30 IFT: Maak VTK trots!   GUSB 
 21:00 Shotjesgoliarde    Twitch 
 di 13/11  
 20:00 Panelgesprek Niet-Technisch Ingenieur Aud D 
 wo 14/11  
 20:00   Infomoment Romereis   Aud D
 20:00 Pokertoernooi    Parochiezaal De Kring 
 do 15/11 
 17:30 VTK KartingEndurance   Worldkarts Kortrijk 

 12 november – 18 november 

  Dag beste VTK’ertjes, 

Deze week is een topweek! Dit heeft 
menig VTK’er meteen door wanneer 
hij het woord ‘shotjesgoliarde’ op de 
kalender ziet staan. Voor de eerste-
jaartjes die dit concept nog niet 
kennen: wees gerust, vanavond zal 
je sowieso genoeg kunnen drinken 
om alle zorgen over die vreselijke 
testjes voorgoed achter je te laten. 
Om al een beetje op te warmen voor 

de shotjesgoliarde, kan je in het 
GUSB komen supporteren voor al 
onze sportteams op het IFT. VTK, 
olé, olé! Woensdag kan je al je geld 
opdoen op het Pokertoernooi en 
tenzij je je hebt ingeschreven voor de 
karting met Sport, kan je donderdag 
gerust de hele dag slapen. Geen les, 
woeptidoe! 

Geniet ervan!
Emma en Laurien



 PANELGESPREK NIET- TECHNISCH INGENIEUR 

Ben je na al die jaren technische vakken toch benieuwd wat 
je als ingenieur nog meer kan doen? Heb je zin om plots 
eens een totaal andere weg in te slaan? Tijdens dit panel-
gesprek krijg je de kans om al je vragen op verschillende 
bedrijven tegelijk af te vuren. Het gesprek zal worden geleid 
langs alle onderwerpen in verband met niet-technische func-
ties. Heb je vragen die je liever niet stelt in een grote groep, 
geen probleem, op de gratis receptie achteraf krijg je nog de 
kans om met de bedrijven apart bijpraten.
Dinsdag 13/11, 20:00 @ Auditorium D

 Toastmasters Demo Meeting 

Wil je je presentatie- en leidersskills 
naar het volgende niveau 
brengen? Lijkt het je bovendien 
interessant dit in het Engels 
te kunnen doen zodat je 
meer waard bent op de 
internationale arbeidsmarkt? 
Dan is Toastmasters iets voor jou! 
Maandagavond 19/11 organiseren ze een 
demo meeting, zodat je kan zien hoe zij 
werken en wat je daar kan bijleren. Stuur 
alvast snel een mailtje naar vlad.gliga@
edu.vlerick.com om je aanwezigheid te 
bevestigen!

 DE SINT 

Donderdag 6 december 
komt die lieve, goede 
Sint op bezoek in de 
Plateau. Stuur allemaal 
jullie roddels en verhalen over stoute klasgeno-

ten door naar sinterklaas@vtk.ugent.
be zodat de Sint en zijn Pieten die sloe-
bers op een gepaste manier kunnen 
straffen. Brave kindjes zullen uiteraard 
met veel lekkers beloond worden. 

 IAESTE A-FORM  

Zit je in de 3e Bachelor 
of hoger en ben je 

geïnteresseerd in een 
internationale 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! 

 SHOTJESGOLIARDE 

De goliarde der goliardes 
is daar weer. En je kon het 
alweer afleiden uit de titel: I’m 
gonna get drunk tonight. Het 
feestteam zorgt dus weeral 
voor de klassieke shotjesgoliarde 
waarbij de shotjes natuurlijk goed-
koop en in overvloed aanwezig 
zullen zijn. 
De shotjesgoliarde gaat evenwel 
niet door in ons stamcafé maar in 
de Twitch. Daar krijg je  natuurlijk 
ook een gratis bonnetje van ons in-
dien je voor middernacht  arriveert.



 FOTO VAN DE WEEK  

  De Marie-Louise in een volle Vooruit!

 INTERFACULTAIR TOERNOOI  

Tijdens het Interfacultair Toernooi 
bestrijden de faculteiten elkaar in de 
verschillende sportcompetities (veld-
lopen, voetbal, volleybal, basketbal,  
zwemmen, tafeltennis en een praesi-
diumkamp). Supporters worden getrak-
teerd op gratis bier. Exacte uren van 
de wedstrijden vind je op de website 
en facebook. Kom vandaag dus zeker 
eens langs en neem je vrienden mee!
Maandag 12/11, 16u30-20u@ GUSB

 VTKarting 

Donderdag kun je met sport gaan karten 
in Worldkarts te Kortrijk. We vertrekken 
om 17u30 aan de Rozier en zijn terug rond 
middernacht. Deze activiteit is meestal snel 
volzet, wees er dus snel bij!

 INFOMOMENT ROMEREIS 

Viva la bella Italia! In maart trekt het VTK er 
opnieuw op uit! Deze keer is de bestemming 
Rome. Ook benieuwd naar deze wereldstad? 
Kom dan zeker af naar het infomoment over deze 
reis op woensdag 14 november om 20u in 
auditorium D!



 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

 PUZZEL VAN DE WEEK 

Deze week hebben we een VTK woordzoeker voor jullie klaar. De woorden die in 
de puzzel verstopt zijn, vinden jullie onderaan deze pagina. Steek de opgeloste 
puzzel voor woensdag ingevuld binnen in de mannabrievenbus in VTK Blauw 
en maak kans op een ‘Kolonisten van Catan’ kaartspel! De winnaar van de 
zeeslagpuzzel van vorige week is Jeroen Penninck. Proficiat om ons zo te over
troeven met je programmeertalent. Kneukeltje! 


