
MANNA 5
19- 25 Okt: Lets kick some IFK butts

Hoi beste VTK-ers! 

De sporttoernooien van de UGent 
komen weer volop op gang en  
uiteraad doet VTK zijn best om zo 
veel mogelijk prijzen in de wacht 
te slepen. Deze week is er al het In-
ter Facultair Kampioenschap (IFK)
tafeltennis en de eerste ronde van  
zowel het minivoetbal als basketbal. 
Het is natuurlijk ook schachtenweek, 
zowel bij het lopen rond de water-
sportbaan als op de goliarde zullen de 

schachten hun uiterste best doen om 
jullie te entertainen met hun kunsten. 
Deze week is er ook de VTK Quiz, 
de ultieme gelegenheid om te be-
wijzen hoe groot jouw algeme-
ne kennis is, wie weet wel groter 
dan enkele van je proffen, want 
ook zij doen graag mee met deze  
activiteit! En VTK zou VTK niet zijn 
mochten er geen mooie prijzen te 
winnen zijn. 

Groetjes, Klaas en Wout 

ma 19/10 
 17:45 IFK tafeltennis    GUSB
 19:00 Schachtenloop    Plateau  / GUSB
 21:00 Schachten goliarde    Delta  
 22:00 IFK minivoetbal    GUSB

 di 20/10 
 19:30 Panelgesprek niet-technisch ingenieur Aud K

wo 21/10
 20:00 IFK basketball    GUSB

do 22/10 
 20:00 Quiz     zaal De Kring
 20:00 Bierbowling    Overpoort Bowl

VTKalender



Zwemtraining IFT
Zin om de ziel uit je lijf te zwemmen voor VTK op het IFT of zwemmarathon? 
Kom dan zeker nu maandag naar de zwemtraining in het GUSB en versterk 
ons zwemteam! Geïnteresseerd? Stuur een mailtje naar sport@vtk.ugent.be! 
Hopelijk tot dan!

Schachtengoliarde
Ja, het is schachtentijd en dat moet Gent geweten 
hebben. De schachten zullen zich speciaal voor 
deze goliarde verkleden, dus kom zeker eens kij-
ken en lach met ons mee. PS: Er zal een gratis vat 
zijn, gesponsord door Standaard Boekhandel! See 
you at Δ!

Panelgesprek Niet-Technisch ingenieur
Ben je na al die jaren technische vakken benieuwd wat je 
als ingenieur nog meer kan doen? Heb je zin om plots eens 
een totaal andere weg in te slaan? Of ben je gewoon be-
nieuwd welke opties je allemaal hebt als burgerlijk inge-
nieur?
Op dinsdag 20 oktober kun je deze vragen oplossen tijdens 
een panelgesprek in auditorium K. Tijdens dit gesprek krijg 
je de kans om al je vragen op verschillende bedrijven tege-
lijk af te vuren. Het gesprek zal worden geleid langs alle on-
derwerpen in verband met niet-technische functies. Heb 
je vragen die je liever niet stelt in een grote groep, geen 
probleem, op de broodjesreceptie achteraf krijg je nog de 
kans met de bedrijven apart bij te praten.

FRiS-vergadering
Zin om de wereld te verbeteren, je medestudenten te helpen 
en nieuwe mensen te leren kennen? Kom dan zeker en vast 
naar onze tweede FRiS-vergadering. Place to be? Vergader-
zaal Magnel. When? 19 uur. Zoals altijd voorzien wij ook nu 
voldoende eten en drank.



Burgies on stage
De line up van Parkpop scheurt uit zijn voegen, elk jaar is er meer muzikaal talent te 
vinden in de gangen van de Plateau. Daarom geven we jou en je band een kans om 
jullie nu al te bewijzen op donderdag 5 november in de Charlatan. Wil jij deze kans grij-
pen? Stuur dan zo snel mogelijk een mailtje naar cultuur@vtk.ugent.be met een demo/
filmpje van je band.

Bierbowling:Het is hoog tijd om onze lever nog eens op de proef te stellen op 
onze legendarische bierbowling! Voor slechts 10 euro heb je de beste prédrink die je 
je maar kan inbeelden in de Overpoort itself. En sport zou sport niet zijn als je tussen-
door nog eens met een bal mag gooien! Vergeet trouwens niet te betalen tegen ten 
laatste dinsdag 20 oktober anders vlieg je genadeloos van de inschrijvingslijst.

24-urenloop
Naar jaarlijkse gewoonte gaan wij ook dit 
jaar onze collega’s in Leuven helpen om 
de 24-urenloop te winnen tegen Apol-
loon (vergelijkbaar met het HILOK). Vorig 
jaar won VTK en ook dit jaar gaan ze er 
volop voor, het feestje als ze winnen zal 
niet te missen zijn! Zin om deel te nemen? 
Schrijf je dan nu in op onze site!



Proficiat Philine van Rennes, jij  
mag je prijs maandag komen halen 
in blauw. Deze week hebben we 
een binairo voor jullie. Voor zij die 
de regels niet kennen, er moet al-
tijd even veel keer 1 al 0 in elke rij 
of kolom staan, en er mag in elke 
rij of kolom nooit meer dan 2 maal 
hetzelfde cijfer naast elkaar staan. 
Steek de opgeloste Manna binnen 
in Blauw voor woensdagmiddag en 
win een supercoole prijs!
naam....................................................

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