
Deze week is het tijd voor de leukste 
Vooruitfuif van dit semester: de VTK 
Openingsfuif!! Met een uur GRATIS 
pinten en nog een happyhour erbo-
venop belooft het alvast een legen-
darische editie te worden! De ideale 
gelegenheid om nog maar eens te be-
wijzen dat wij als ingenieurs als geen 
ander weten hoe we een feestje moe-
ten bouwen!

Tussen het feesten (en de katers) 
door is er natuurlijk nog even tijd 
om de conditie op pijl te houden 
tijdens het traditionele rondje rond 
de watersportbaan en om aan onze 
toekomst te denken tijdens de               
sectordays! Wij wensen je opnieuw 
een pracht van een week toe!

Veel liefs
Edward en Isolde’

MANNA 4
Week 4: 16 - 20 Oktober

 ma 16/10   
 19:15 Lopen rond de watersportbaan  Plateau  / GUSB
 19:00 Iniatiedoop 1    Plateau
 21:00 Shotjesgoliarde    Delta 

 di 17/10 
 22:00 Openingsfuif    Vooruit
 20:00 Sectorday Construction & dredging Citadelpark Floraliënhal

 wo 18/10 
 17:00 VTK @ Beiaardscantus   Sint-Baafsplein

 18:00 Master dissertation: How to read/refer Plateau

 do 19/10 
 18:00 Codesprint 1    VTK Blauw
 18:00 Kommaneuken 2   VTK Groen
 19:00 Sector Day: SC & Management  Aquamuse

VTKalender



 LEDENKORTING 
TopCopy:  €0.025/pagina zwart  
  wit
Pizza Hut:  € 5.95/pizza
Golden Scissors:  10% korting/knip 
  beurt
Buzzy Snacks:  gratis koude saus bij  
  een frietje en een  
  vleesje
Fluotopics:  €3 korting/uur bijles

 SECTOR DAYS: SUPPLY CHAIN 
& MANAGEMENT 
Elk bedrijf is opgebouwd uit een aantal 
bouwstenen. Elke stap moet perfect ge-
synchroniseerd worden met de volgende 
om een vlotte stroom van goederen, werk 
en informatie te garanderen. Eenmaal deze 
synchronisatie tot stand gekomen is, is er 
een erg grote kostreductie mogelijk. En laat 
dat nu juist één van de hoofddoelen van de 
meeste bedrijven zijn. Enkele van de groot-
ste bedrijven staan klaar om al jullie vragen 
te beantwoorden. Om het interessant te 
houden, organiseren we een casino night! 
De ideale manier om de persoon achter de 
job te leren kennen! Inschrijving op onze 
website is noodzakelijk om zeker te zijn van 
jouw plek.

 BURGIES ON STAGE 
Ook dit jaar kunnen burgies/archies samen met hun band het beste van zichzelf komen geven 
op burgies on stage! Kom op 29 november je muzikaal talent showen voor een vol Delta en wie 
weet worden jij en je band dan wel uitgekozen om op het alom bekende Parkpop te spelen. Wil 
jij je als een echte ster wanen? Grijp dan nu je kans en stuur voor 3 een mail naar cultuur@vtk.
ugent.be met een demo/filmpje.

 SECTOR DAY: CONSTRUC- 
TION & DREDGING 
Ben je geïnteresseerd in een carrière als 
projectleider, baggeraar, calculator, pro-
ject ingenieur, ontwerper, werfleider en 
andere? Of wil je de verschillende job-
mogelijkheden binnen deze sector ont-
dekken? Krijg de ervaringen te horen 
van de ingenieurs zelf en leer wat de jobs 
precies inhouden op de Sector Day voor 
Construction & Dredging! We organise-
ren een workshop drone vliegen! Hierbij 
wordt je vergezeld door jonge ingenieurs 
van Jan De Nul, Sweco, Herbosch-Kiere 
en Regis-Consult! Afspraak dinsdag om 
18:45 in de Floraliënhal!

SHOTJESGOLIARDE

Maandagavond slaan BEST en IAESTE de 
handen in elkaar voor de jaarlijkse ‘Inter-
nationale Shotjesgoliarde’. Draai aan het 
rad van fortuin, en waan je je voor even in 
Mexico, Duitsland, Italië, Rusland, of sim-
pelweg België. Misschien win je zelfs een 
heuse ‘reis rond de wereld’, maar probeer 
zeker veilig thuis te geraken na je rond-
reis. Pas op, er lopen heel wat internatio-
nale mascottes rond vanavond!

DOORLOPENDE DELTA PROMO’S 
MAANDAG Cornet 1+1
DINSDAG Vodka + Red Bull €4
WOENSDAG Gin Tonic €3.5
DONDERDAG Wijn €1.5



 INITIATIEDOOP 1 
Wiba is eindelijk gedaan (niet getreurd, er 
volgen nog leuke testjes en nog le(l)ukere examens).
Of je nu hard gebrakt of gewoon gebrakt hebt, 
maandagavond is het tijd voor een ferme ontspanning! 
We gaan ons gewoon amuseren op zes fantastische 
activiteiten. Zo gaan we paintballen voor €15, schaatsen, 
BBQ’en enzovoort. De eerste activiteit is nog geheim, 
maar het belooft alvast zeer leuk te worden! Ook worden 
jullie hier opgedeeld in peter/meter groepjes. Je krijgt 
enkele (al dan niet gedoopte) peter/meters, die je in de 
mate van het mogelijke doorheen het eerste academie-
jaar zullen loodsen! Denk aan opgeloste oefeningen, 
samenvattingen en zelfs volledige examens. Komen is 
dus de boodschap, initiatiedoop 1 is het begin van een 
onvergetelijk jaar. We spreken af om 19u aan auditorium A!  

 CODESPRINT 1
Heb jij zin om je programmeerkennis eens praktisch te gebruiken? Op deze eerste Code- 
sprint geven we een introductie tot web development en het Django framework. Na deze 
introductieles kan je je nieuwe kennis toepassen op de VTK-website!

 BEIAARDCANTUS
De Beiaard zet zijn eerste tonen in, en honderden studenten scanderen mee. Als er 
een cantus is die onmisbaar is voor elke gedoopte, is het deze wel. Alle FK kringen 
komen samen om te zingen, drinken en dansen onder de Sint-Baafskathedraal. Of 
het nu regent, vriest of stormt, de studenten zullen er staan, en we zullen de longen 
uit ons lijf brullen! Commilitones en Praesidium van VTK, mis dit niet! Er dient betaald 
te worden in VTK blauw voor je je ticket krijgt. Enkel VTK gedoopten kunnen zich 
inschrijven

KOMMANEUKEN 2
Het is de tweede komaneukerij!!!
Kom ons helpen om ‘t Civielke weer foutloos te maken 
zodat jullie kunstig gemaakte boekjes kunnen lezen 
over alles wat wij Burgies totz intresting vinden!

Heb je niet enkel zin in het verbeteren van artikels, maar 
wil je er zelf ook meeschrijven zoals 1,2 of 3 zelfs?
Stuur dan een mailtje naar pers@vtk.ugent..be en word 
een van onze awesome medewerkers.

SHOT VAN DE WEEK: FRANGELICO

 LOPEN ROND DE 
WATERSPORTBAAN 
Zoals elke maandag werken 
we deze week weer samen 
aan onze conditie. Afspraak 
om 19:15 aan de plateau of 
19:30 aan het GUSB. Sport 
voorziet water en aquarius!



Deze week hebben we een tectonic 
puzzel   voor jullie! Dien je antwoord 
voor woensdag 12u in VTK Blauw!

De winnaar van vorige week is Davy 
Capelle. Proficiat! Je kunnen je prijs 
afhalen in VTK Blauw.

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

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

 PUZZEL VAN DE WEEK 
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 OPENINGSFUIF 
Zoals jullie wellicht al lang weten, is het  dinsdag tijd voor één van de meest legendarische fuiven 
van het jaar, de openingsfuif. Dit jaar geven we één uur gratis bier tussen 22h en 23h, tussen 23h 
en 24h geven we een happy hour met op alles 1 + 1 gratis. Naast drank voorzien we jullie ook van 
top DJ’s en de hoofdact Uberdope. Haast je nog voor tickets, ze vliegen de deur uit!

 FOTO VAN DE WEEK 

 SCHACHTENGOLIARDE 


