
MANNA 4

VTKalender
ma 17/10 
 18:30 IAESTE AV3    VTK Groen
 19:00 Lopen met Sport   Plateau 
 19:00 Feedbacksessie ‘CV schrijven’ P&G Auditorium K
 21:00  Schachtengoliarde    The Porter House  
di 18/10 

 16:00 Infomoment VTK medewerker VTK Groen
 20:00  Tango: les 1    Architectenzolder
don 20/10  
 18:00 Oefenwedstrijd Volleybal   GUSB
 20:00 VTK Quiz     Parochiezaal, De kring

17 oktober – 23 oktober

Allright!
De doopweek! Stinkende schachten 
die ons op ons wenken bedienen, fan
tastisch! We kunnen ons verwach ten 
aan een hoop uit de bek ‘ruikende’ 
individuen die er zo ongeveer alles 
voor over hebben om geld te verdie
nen. Dan hebben ze namelijk even 
rust van het slaaf spelen voor hun 
meesters... Voor de mensen die zich 
niet laten dopen, betekent dit dat ze 
voortdurend goedkope lekkernijen 
zullen aangeboden krijgen. Geef toe, 

dan nemen we die lookgeur er (bijna) 
met plezier bij.
Maar nog beter: maandag is er de 
schachtengoliarde! Dit is elk jaar de 
leukste en vooral grappigste van alle 
goliardes. Echt een niet te missen ac
tiviteit dus! Nog niet overtuigd? Dan 
weet Feest jullie wel te verleiden met 
het traditionele gratis bonnetje en 
een gratis vat!
Wij tellen alvast al af...

Geniet ervan!
Alexander en Bob



VTK MEDEWERKER
Heb je zin om je in te zetten voor 
VTK, maar weet je niet goed hoe 
je hieraan moet beginnen?
Spring dan gerust eens binnen op 
dinsdag tussen 16h en 18h (wees 
gerust: het zal niet lang duren, 
en zeker geen 2 uur lang) in VTK 
Groen alwaar al je vragen beant
woord zullen worden!

24URENLOOP LEUVEN
Net als in Gent wordt er in Leuven een jaarlijkse urenloop georganiseerd.
Het enige verschil is dat ze in Leuven de volle 24 uur aan een stuk lopen. 
Wij zijn op zoek naar lopers en/of supporters die op dinsdagavond 25 okto
ber de kleuren van VTK Leuven zouden willen gaan verdedigen. Dit is de 
kans bij uitstek om volledig gratis de sfeer in Leuven op te snuiven. Boven
dien zal VTK Leuven als tegenprestatie ook lopers naar Gent sturen zodat 
we HILOK kunnen overrompelen op de 12Urenloop! Inschrijven kan op de 
VTKsite. Vertrek om 22u aan de Rozier!

VTK SKIREIS
De skireis gaat dit jaar door in Saint Sorlin d’Arves van 3 tot 12 februari 
2012. De basisprijs is €399. Hierin zit zowat alles inbegrepen! Jullie kennen 
VTK inmiddels al wel goed genoeg om te weten dat er weer bijzonder veel 
gratis drank zal worden geschonken om elke avond een legendarisch feestje 
te garanderen! Maar dat is nog niet alles: check de VTKsite voor een uitge
breide lijst van gratis activiteiten! Ook inchrijven kan via de site!

ONDERWIJSEVALUATIES
De onderwijsevaluatie is dé manier om te 
zeggen hoe je vakken beter kunnen. Het is 
ook de enige evaluatie die als officiële ba
sis gebruikt kan worden voor kwaliteitsver
hogen van het onderwijs aan de FirW, voor 
visitaties, bevorderingen van proffen,... Ge
bruik je recht te evalueren gedurende vijf 
minuutjes op vtk.ugent.be/oe.
Voor diegenen die de onderwijsevaluaties 
hebben ingevuld, delen we chocolade uit. Je 
kan je bar gan halen in VTK Blauw en soms 
staan we ook in de hal van de plateau.



SCHACHTENGOLIARDE
Hoera! WiBa zit er op! De heugelijke 
tijd  van pintelieren is weer aange
broken! Om deze periode goed in 
te zetten, geeft VTK op de goliarde 
alvast een gratis vat, zonder het 
gratis bonnetje voor middernacht 
te vergeten natuurlijk. 
Met een pintje in de hand kan je 
bovendien komen lachen met onze 
schachten die netjes verkleed aan
wezig zullen zijn!

VTK DO IT YOURSELF
VTK doet zijn best om er te zijn 
voor alle studenten aan onze facul
teit. Maar we merken dat ons activi
teitenpakket voor sommigen nog niet 
genoeg is en jullie zelf ook nog iets 
willen organiseren.
Dergelijk enthousiasme willen we 
graag stimuleren. We voorzien daar
om allerhande hulp hiervoor! 
Hoe gaat dit in zijn werk? Wel, je 
zoekt een paar gemotiveerde mensen 
en flanst een zotte activiteit in 
elkaar. Dit kan gaan over ongeveer 
eender welk soort activiteit. Ga naar 
de VTK site en klik door naar Acti
viteiten  DIY voor meer info.

TANGOLESSEN
Deze dinsdag gaat de allereerste tan
goles door! Deelnemen is de ideale 
manier om skills op te doen of te ver
beteren, zodat je binnenkort kan uit
pakken met je vette moves!

VTK QUIZ
Een jarenlange traditie die prof
fen, assistenten, ereleden, alumni 
en vtkleden verenigt, vindt ook 
dit jaar plaats: de grote VTK Quiz! 
Onze intelligente geesten zullen 
voor één keer op de proef gesteld 
worden niet in het domein van de 
ingenieurswetenschappen, maar 
op het vlak van sport, muziek, ac
tualiteit, cultuur, geschiedenis en 
doordenkers. De vragen worden 
verzorgd door een professionele 
quizmaster en er zijn uiteraard 
zeer mooie prijzen te winnen! Je 
kan deelnemen in groepjes van 4 of 
5 aan de kleine prijs van €10 per 
team.

OEFENWEDSTRIJD VOLLEYBAL
VTK heeft een reputatie hoog te 
houden op vlak van sportprestat
ies. Daarom organiseren we voor de 
volleyballers een oefenwedstrijd om 
passende teams te vormen en om 
het samenspel en teamspirit te be
vorderen. We spreken af een kwar
tier voor aanvang aan het GUSB. 
Schrijf in op de site!



Naam:........................................ email:....................................................

FOTO VAN DE WEEK

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

N
V

Ook deze week maak 
je kans op een leuke 
prijs, aangeboden door 
ExxonMobil. De win
naar van vorige week 
is Karel Lemahieu. 
Hij wint een Monopoly 
Reis versie en mag zijn 
prijs komen ophalen in 
VTK Blauw! 

Vergeet je naam en emailadres niet in te vullen als je kans wil 
maken op de mannaprijs. Steek ook maar één oplossing in de man
nabus. Wie er meerdere indient, wordt meteen gediskwalificeerd!


