
MANNA 24

VTKalender
ma 14/05  
 20:00  Ladiesnight     Twitch
 20:00  FRiS vergadering 6    VTK Groen   
 21:00  Men’s night     Porter House 
woe 16/05  
 11:15  BEST Courses infomoment  VTK Groen  

14 mei - 20 mei

Dierbare VTK’ers,
Het onvermijdelijke moment is 
aangebroken, het nummer 24 hier-
boven, de allerlaatste week, m.a.w. 
onze allerlaatste manna! Snif snif! 
Hopelijk hebben jullie wat geno-
ten van ons wekelijk A4’tje en heb-
ben jullie een spetterend VTK jaar 
achter de rug. Voor de gelukkigen 
onder jullie die er volgend jaar ter-
ug bij zijn, het wordt nog groter en 
nog decadenter! VTK wordt name-
lijk 90 jaar oud en dat moet uiter-
aard gevierd worden!
Maar het is nog niet volledig 
gedaan, maandag worden de jon-
gens en meisjes eerst apart nog 

eens verwend en dit elk op hun ei-
gen manier. Vervolgens gooien we 
de twee groepen tesamen om  het 
jaar goed af te sluiten! 
Na deze week is het helaas eventjes 
tijd om jezelf op te sluiten en je te 
verdiepen in die toch oh zo boeiende 
lectuur. Maar daarna laat VTK jul-
lie niet in een zwart gat vallen! We 
gaan gewoon verder met de ‘Close 
the Books’-party en het goddelijke 
VTK weekend, 2 zaken om al zeker 
naar uit te kij ken! 

Veel succes met de examens,
Jullie praeses en alumnus in spe, 

Bob en Alexander



BEST COURES INFOMOMENT
BEST Courses??? Het is waar-
schijnlijk niet de eerste keer dat 
je dit leest, maar misschien ben 
je toch nog niet helemaal op de 
hoogte van wat het juist inhoud. 
Daarom organiseert BEST op 
woensdag 16mei een info moment 
om al je prangende vragen over 
de BEST Courses te stellen. 
Enthousiaste BESTies zullen je 
heel graag verder helpen. Boven-
dien willen we de geïnteres-
seerden voor Autumn Courses 
graag een handje helpen met hun 
motivation letter. We geven met 
graagte vele nuttige tips weg om 
je kansen op een acceptatie te 
verhogen. Breng zeker je motiva-
tion letter mee zodat we meteen 
feedback kunnen geven. Tot dan!

LUSTRUM LOGO: ONTWERPWEDSTRIJD
Heb je grafische skills en wil je er iets mee doen? Voor het lustrumjaar 
dat er zit aan te komen, is VTK op zoek naar een logo. Dit kan dan op de 
posters, de site, vlaggen, banners,... gezet worden. Lijkt het je wel iets om 
de officiële VTK-designer te zijn en zie je het zitten om tijdens je pauzes 
in de blok wat te ontwerpen? Stuur tegen  1 juli een .EPS bestand van 
jouw  creatie door naar lustrum@vtk.ugent.be en win maar liefst 10 cinéma-
tickets! De enige voorwaarden zijn dat er duidelijk ‘VTK’ en ‘90’ in het logo 
verwerkt moeten zitten.

LUSTRUM: VTK WORDT 90 JAAR OUD!
Volgend academiejaar viert VTK haar 90ste verjaardag. 
VTK zou natuurlijk VTK niet zijn als dit feest zomaar 
zou mogen passeren! Maar om iets te vinden dat VTK-
waardig is, hebben we jullie hulp nodig! Stuur een mailtje 
naar lustrum@vtk.ugent.be met je ideeën om hier iets 
supercools van te maken! Om je brein wat in gang te 
zetten, kunnen we aanhalen dat VTK voor haar 85ste 
verjaardag een skipiste op het Sint Pietersplein heeft geplaatst, waar onder 
meer Rector Van Cauwenberge de afdaling heeft gedaan...

VTK TWEEDAAGSE
Om het einde van het academiejaar 
gepast te vieren, gaan we met zijn al-
len op tweedaagse in Merelbeke! Het 
programma? Twee dagen lang niks dan 
ongedwongen plezier, met een cantus, 
leuke feestjes, veel eten en drinken, 
fantastische sfeer,... aan een belachelijk 
lage prijs! Hou zeker de site in het oog  
zodat je je snel kan inschrijven, want 
de plaatsen zijn beperkt!



INFOMOMENT 3DE BACH WERKTUIGKUNDE - ELEKTROTECHNIEK
Op dinsdag 15 mei krijgen jullie meer informatie omtrent de master-
richtingen. Jullie zullen verschillende presentaties te zien krijgen van de 
proffen waarin de mogelijke afstudeerrichtingen verder worden toegelicht. 
Als aanvulling daarop wil PKarus jullie de mogelijkheid bieden om met 
studenten uit verschillende masterrichtingen te praten en jullie de kans 
geven om cursussen in te kijken zodat jullie een beter beeld van de ver-
schillende masterrichtingen krijgen.
Dit alles zal doorgaan in de hal van de plateau op 15 mei vanaf 17u15, 
aansluitend aan de laatste les van die dag (thermodynamica). PKarus 
zorgt voor gratis drankjes en broodjes! Inschrijven op www.pkarus.be.

LADIESNIGHT
Beste Ladies, het is weer zover! Een avondje vol 
plezier, speciaal voor jullie, waar enkel meisjes 
toegelaten zijn! Wij voorzien voor jullie op maan-
dag 14 mei een avond startend vanaf 20:00 in de 
Twitch.  Hierbij zijn er cocktails, cava, hapjes... We 
organiseren een workshop Afrikaanse dans,  gevolgd 
door de kans om professioneel make-up advies te 
krijgen. De avond wordt afgesloten met een aan-
gename verrassing! Tegen middernacht komen de jongens ons vergezel-
len voor een feestje. Dit alles is volledig gratis en cava/cocktails worden 
voorzien aan bodemprijzen! De inschrijvingen voor de dans workshop zijn 
intussen volzet, maar iedereen is nog steeds welkom voor het feestje!

MEN’S NIGHT
Deze avond zullen enkel echte man-
nen toegelaten worden! Terwijl de 
vrouwen zich aan het amuseren met 
allerhande geheime dingen gaan 
wij gewoon ordinair naar borsten 
 kijken. Bier en tetten, meer heeft 
een echte VTK’er niet nodig!
Ook hier krijgt iedereen een gratis 
bonnetje voor middernacht!



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

FOTO VAN DE WEEK

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

V

De laatste winnaars van dit jaar zijn Candice De Houwer en Jordy  Declercq 
geworden, ook zij winnen een jaarabonnement op EOS of National  Geographic 
aangeboden door ExxonMobil! Jullie mogen je gegevens komen opgeven in 
VTK Blauw. 
Als afsluiter zijn hier 2 traditionele sudoku’s, helaas zijn er geen prijzen 
meer te winnen. Veel plezier en iedereen veel succes met de examens!


