
 ma 13/03 
 19:00 Lopen rond de watersportbaan     Plateau / GUSB
 20:00 IFK Minivoetbal Heren      GUSB
 21:00 Champagne Goliarde      Delta

 di 14/03 

 19:00 Development Course 2 - Public Speaking  Therminal 
 
 woe 15/03 

 18:00 Start-up Garden         Faculteit Economie 
 19:30 Speedteamtraining V      Blaarmeersen  
 20:00 IFK Basketbal       GUSB
 20:00 Ingenieurscantus      Delta

 do 16/03 

 18:00 Codesprint IV       VTK Groen
 19:45 VTK Pooltoernooi      Arena Snooker

MANNA 17
13 -  17 Maa: PI-week 

Hey VTK-ers!

Deze week staat in teken van de 
wiskunde! Dinsdag 14 maart is het 
namelijk de welgekende PI-dag! We 
zijn misschien wel geen wiskundigen 
maar een ingenieur zou niet kunnen 
bestaan zonder wiskunde of zonder 
het prachtige getal pi. Iedereen 
heeft dus het perfecte excuus om 
een lekker stukje taart te eten!  

Diets be damned ;). Omdat jullie 
nu ongetwijfeld aan pi en zijn 
eindeloze reeks random getallen 
aan het denken zijn, willen we jullie 
even een handje helpen. Hier volgt 
het wondermooie getal pi met 
zo veel getallen als hier nog past.  
Fijne week! XOXO Dries en Kirsten.
3,1415926535897932384626433832795
028841971693993751058209749445923
07816406286208998628034825342117...

VTKalender 



 DEVELOPMENT COURSE 2 -  
 PUBLIC SPEAKING 
Tijd om je soft skills verder uit te breiden 
met één van de meest essentiële 
vaardigheden voor een ingenieur: 
spreken in het openbaar! We hebben 
professionele begeleiding voorzien om 
jullie beter te leren presenteren, een idee 
verdedigen, je lichaamstaal gebruiken, ...  
See you on Tuesday @ Therminal om 19 uur! 

 SHOT VAN DE WEEK 
Deze week kan je genieten van een shot 
Mangolikeur voor slechts 1 euro in Delta!

 CHAMPAGNE GOLIARDE 
Zijn jullie al bekomen van het galabal?! 
We verkopen de overgebleven flessen 
champagne op de champagne goliarde. 
Kom fancy en goedkoop champagne 
drinken! De avond kan niet beter beginnen 
als met wat champagne in de maag. We 
maken er weer een zalige clubavond van 
en feesten tot het eerste licht door de 
gordijnen schijnt.

 POOLTOERNOOI 
Kan je goed overweg met een stok en ballen? 
Doe dan zeker mee met het prestigieuze 
VTK Pooltoernooi! Nu donderdag spelen 
we voor de titel in de Arena Snooker.  
We verzamelen om 19u45. Schrijf je snel in op 
de site want de plaatsen zijn beperkt!!!

 SUMMER COURSE MOTIVATION LETTER WORKSHOP 
Heb je het geniaal idee in je hoofd gekregen om te appliceren voor een BEST Summer 
Course, maar heb je nog wat vragen omtrent jouw motivatiebrief? Kom dan zeker af 
naar de motivation letter workshop dinsdag 14 maart in VTK Groen!! Aanvang om 19u. 
Wij van BEST zullen aanwezig zijn met onze eigen (geaccepteerde) motivatiebrieven 
en helpen je graag verder met al jouw vragen :D. 



 CODESPRINT IV 
Wil je meehelpen aan de VTK website 
en wat web development skills opdoen? 
Kom dan zeker langs op de voorlopig 
laatste Codesprint! Hier leer je wer-
ken met Python en het web framework  
Django, onder begeleiding van Web&ICT. 
Het is geen enkel probleem als je nog 
geen ervaring hebt of niet aanwezig was 
op de vorige Codesprints. Zoals altijd 
zorgen wij voor eten en drinken.

 BLOEDSERIEUS 
BLOED GEVEN DOET LEVEN! Op 13, 
14 en 15 maart kan je een goede daad 
verrichten en bloed gaan geven in het 
UFO dankzij de actie van Bloedserieus!

 SPEEDTEAMTRAINING V 
Wil je na het spetterende galabal de 
champagne en pintjes eraf trainen? 
Afspraak aan de piste van de Blaarmeersen 
om 19u30 voor een leuke training onder 
leiding van Jim en Kasper!

 START-UP GARDEN 
VTK en VEK slaan de handen in elkaar 
en organiseren een gezellig tuinfeestje... 
met start-ups! Nieuwsgierig naar wat 
je als ingenieur nog kan doen buiten 
in een grote multinational te werken? 
Kom dan woensdag vanaf 17 uur naar de 
binnentuin van de Faculteit Economie 
en Bedrijfskunde en ontmoet er de 
bedrijven van de toekomst!

 INGENIEURSCANTUS 
Op deze avond verbroederen we met 
onze collega-ingenieurs: de bio-ingenieurs! 
Samen met onze vriendjes maken we 
kennis met een biertje of 2,3 of meer. 
Sowieso meer. Zij praten over plantjes 
en bloemetjes en zo, terwijl wij hun alles 
bijbrengen over de echt belangrijke dingen 
in het leven: Fourier transformaties. 
Daarnaast is deze cantus enkel voor 
gedoopte VTK-leden want de plaatsen zijn 
beperkt. Tot woensdag!



Proficiat aan Iris Depla! Jij wint deze 
week en krijgt een lekkere PIe (taart)!  
Kom je prijs ophalen in VTK Blauw op 
PI-dag!

Om in het thema van Pi-dag te blijven, 
is het deze week geen sudoku met  
cijfers van 1 tot 9. In deze sudoku  
moeten op elke rij, kolom en kader de 
eerste 12 cijfers van Pi voorkomen.   
Dien je manna voor woensdagmiddag 
in bij VTK Blauw en maak kans op een  
nieuwe prijs. Veel succes!

 PUZZEL VAN DE WEEK 

naam.........................................................................    

e-mail........................................................................

  EBEC  GHENT 

 FOTO VAN DE WEEK 


