
 MANNA 9  

 VTKalender 
 ma 19/11  
 20:00 Toastmasters: Demo Meeting  Vlerick Management School 
 21:00 Karaokegoliarde   Porter House  
 di 20/11  
 17:00 Stagefair    Practicumzaal Natuurkunde 
 17:00 Snowworld Landgraaf   Rozier 
 20:00 Codesprint 2    VTK Groen 
 wo 21/11  
 18:30   Zesdaagse Gent   Citadelpark 
 19:30 Update@Campus   Oehoe 
 20:00 Discocantus    De Salamander 
 do 22/11  
 20:00   Halftime Etentje   Amadeus Patershol 

 19 november – 25 november 

  Dag VTK-ers! 

Het is een topweek voor onze zoet-
gevooisde leden. Maandagavond mogen 
ze iedereen verblijden met hun zang-
talenten op de enige echte karaoke-
goliarde. De échte showbeesten geven 
hier niet het beste van zichzelf voor 
het extra bonnetje, maar voor hun 
eigen ‘moment of fame’. Heb je je keel 
dan nog niet schor gezongen, zal je dat 

zeker woensdag wel doen op de disco-
cantus. Gevarieerd als het aanbod van 
VTK is, is er op dinsdag ook plaats voor 
sportievelingen (helaas voor velen is 
Landgraaf al weken volzet) en het meer 
serieuzere werk: De Stagefair! Wil je deze 
zomer een topstage bij je droom bedrijf? 
Of gewoon eens nieuwsgierig wat je 
mogelijkheden zijn? Dan is de Stagefair 
een serieuze aanrader!

Laurien en Emma



 KARAOKEGOLIARDE 

Zak deze maandagavond af naar de Porter House en zorg zelf 
voor de muziek, mensen die het aandurven hun engelenstem 
door de boxen te laten weergalmen, krijgen een extra bon-
netje per nummer dat ze zingen. Omdat bij al dat zingen de 
kelen wel eens droog zouden durven worden, zorgen we voor 
een gratis vat om dit euvel tegen te gaan!

 Z6SDAAGSE GENT 
 
Woensdag gaat sport samen met een tiental 
wielerliefhebbers een bezoek brengen aan de 
lotto-z6sdaagse van Gent. Voor de helft van de 
normale prijs (8euro in plaats van 16euro) krijgen 
jullie een ticket voor het middenplein. Er zijn maar 
12 plaatsen, schrijf jullie dus snel in! 

 UGENT TRUIEN 
 
Het moment waar jullie allemaal op gewacht hebben 
is aangebroken! De bestellingen voor de enige echte 
Ugent truien openen op 21/11! 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.

 STAGEFAIR 

Zin om na twee of drie jaar bacheloropleiding 
je eerste stappen in de bedrijfswereld te 
zetten? Om vanop de eerste rij mee te 
maken wat het is om deel uit te maken van 
een milieu waarin aanpassingsvermogen 
en spitsvondigheid, bepalende eigenschap-
pen van een ingenieur, je de kans geven om 
waardevolle werkervaring en nieuwe inzichten 
op je toekomstmoge lijkheden op te doen? 
Kom dan dinsdag 20 november tussen 17u en 
20u eens langs op de VTK Stagefair in de practi-
cumzaal natuurkunde. Een tiental bedrijven met 
een hele waaier aan stageonder werpen staan 
er een hele avond tot je beschikking, begeleid 
van drank en versnaperingen! 

 DISCOCANTUS  

Op 21/11 is het tijd voor 
iets nieuws: hiervoor 
keren we terug naar 
de jaren 70 en toveren 
we de sala om tot 
een ware discotheek! 

Groovy baby! Om dit te verwezelijken, is 
het belangrijk dat iedereen goed verkleed 
is. De muziek kan natuurlijk ook niet ont-
breken: verzoeknummers mogen doorges-
tuurd worden naar feest@vtk.ugent.be, wij 
zullen dan een selectie maken. It’s gonna be 
funkadelic!  Niet-verkleed: €8 Verkleed: €6



 LUSTRUM BREEKT 
 RECORDS  

Om tijdens dit heuglijke lustrum jaar voor eens en voor 
altijd te bewijzen dat VTK met ruime voorsprong de 
beste studentenvereniging van Gent is, gaan wij dit jaar 
proberen om maar liefst 90 records te breken. Hiervoor 
rekenen we op jullie enthousiasme en inventiviteit! Als je 
erin slaagt om een record te verbre ken via recordsetter.
com (goedkeuring door hen of door ons), kunnen jullie een 
zeer mooie beloning verwachten!

 COCKTAILFUIF    

Na al die cocktailfuiven van andere kringen kan 
VTK niet achterblijven.  VTK zou echter VTK 
niet zijn moesten wij het concept niet naar een 
hoger niveau tillen. Verwacht het onverwachte! 
En heren, wees gerust! Wij zullen ervoor zorgen 
dat er ook mannelijkere cocktails tussen zitten. 
Afspraak op 28/11 in de Twitch voor alweer een 
legendarische VTK-avond/nacht.

 WORKSHOP SOLLICITEREN 

maandag 26 november, 19:00 - 23:00, Aud D
Een zeer belangrijke stap naar je eerste 
job is natuurlijk het sollicitatiegesprek. 
Tijdens deze workshop, georganiseerd door 
Crossbridge, geven we je tal van tips & tricks 
die niét voor het grijpen liggen op internet. 
Daarnaast nemen we ook een kijkje hoe je een 
professioneel netwerk opbouwt met sociale 
media zoals FaceBook, LinkedIn,… Iets wat 
alsmaar belangrijker wordt in de zoektocht 
naar een job.

 INFOMOMENT 
 INTERNATIONALISERING 

Heb je ook al zo veel fantastische 
verhalen gehoord van studenten 
die de tijd van hun leven hebben 
beleefd op erasmus? Zou je het 
zelf misschien wel zien zitten om 
een semester in het buitenland te 
gaan studeren? Kom dan op don-
derdag 22 november vanaf 19u ze-
ker eens je licht opsteken in atelier 
1A in de Plateau voor de infosessie 
rond internationalisering! 

 BEST 

Wil je graag meer te weten komen over BEST 
maar ben je er op de BEST-goliarde niet ge-
raakt? Er wel geraakt en zou je graag eens wat 
meer te weten komen, eens met ons babbe-
len? Hou dan donderdag 22 november vrij! Ver-
wacht niets formeels of presentaties, gewoon 
een gezellige bedoening en een berg sociale 
mensen. Afspraak om 20u aan VTK Groen.

 IAESTE A-FORM 

Zit je in de 3e Bachelor of ho-
ger 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 applic-
eren voor een stage als je het 
A-form hebt ingevuld! Het invul-
len neemt maar 5 minuten van je 
tijd, dus vul het nu snel in! 



 FOTO VAN DE WEEK 

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

Deze week mogen jullie je weer 
uitleven op een goede oude 
sudoku. Steek de opgeloste 
puzzel voor woensdag ingevuld 
binnen in de mannabrievenbus 
in VTK Blauw en maak kans 
op een draadloze muis van 
 Logitech!

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

N
V

 VTK eindigt op de 3e plaats op het IFT! 
 (1e in Pingpong en Volleybal mannen) 
 Proficiat aan alle sporters! 

De winnaar van de woordzoeker van vorige week is Olaf Vermeulen. Proficiat, je kan je 
prijs komen ophalen in VTK Blauw!

 PUZZEL VAN DE WEEK 

 De Shotjesgoliarde 


