
MANNA 5
24-28 Okt: Halloween-week

Hey VTK-ers! 

Aangezien we volgende week wat 
extra vakantie krijgen, starten we nu 
al met griezelen en maken we deze 
week al in thema van Halloween! Zo 
delen we vrijdagmiddag bijvoorbeeld 
pompoensoep uit in de hal van de 
Plateau. Daarnaast hopen we jullie 
maandag talrijk te zien op het  
Interfacultaire Toernooi in het GUSB. 
Sporter of supporter? Iedereen is 
welkom! Hetzelfde geldt op de 24-
UL waar we onze Leuvense broeders 

wat zullen bijstaan. Verder kan je nog 
worden opgesloten (in misschien 
wel een Halloween spookhuis?!) op 
de Sector Day voor Consultancy. Of 
wie weet blaas je iedereen van hun 
sokken op de quiz met al je kennis? 
Wist je bijvoorbeeld dat de hoeveel- 
heid snoep die jaarlijks in de VS 
verkocht wordt evenveel weegt als 
6 Titanic-schepen samen?! Of dat 
angst van Halloween samhainofobie 
heet? Nu weet je dat dus wel! 
Happy (almost) Halloween! 
Dries en Kirsten

 ma 24/10 
 15:00 VTK @ IFT    GUSB
 21:00  IFT Goliarde    Delta

 di 25/10 
 18:45 Sector Day - Consultancy  Backstay Hostel
 19:00 Latex-les    AUD D

 wo 26/10 
 11:30 24 urenloop Leuven   Gent-Sint-Pieters
 18:00 Codesprint I    VTK Groen
 20:00 Centaura & VTK cantus   Delta

 do 27/10 
 20:00 Quiz     Parochiezaal De Kring

 vr 28/10 
 11:30 Pompoensoep    Hal Plateau

VTKalender 



 CENTAURA & VTK CANTUS 
Naar goede gewoonte houden we ook dit jaar een cantus met een bevriende  
studentenvereniging. Dit jaar is dat samen met Centaura, één van de grootste clubs van 
Kortrijk. Op de cantus nemen we elk een deel voor onze rekening. Zo kunnen we eens zien 
hoe een cantus in Kortrijk eraan toegaat! Dit wordt sowieso een memorabele cantus, mis 
deze dus zeker niet! Inschrijven op de site is noodzakelijk.

 SECTOR DAY - CONSULTANCY 
Grijp nu de unieke kans om samen met de  
bedrijfsvertegenwoordigers een escape room 
van Exit Games Gent op te lossen. De deur 
valt dicht, je bent opgesloten! Samen met 
je team heb je exact één uur de tijd om te  
ontsnappen uit de mysterieuze kamer.  
CAN YOU ESCAPE? Toon aan je potentieel 
toekomstige werkgever dat je analytisch  
inzicht hebt om het snelheidsrecord te  
verbreken! 

 VTK @ IFT 
Vanavond gaat het Interfacultaire Toernooi door in het GUSB. 
Dat is een toernooi over één dag waar tal van sporten aan 
bod komen en waar VTK elk jaar meedoet voor de overwinning.  
Kom jij onze sporters mee naar de overwinning schreeuwen?  
Wij voorzien veel bier om jullie keel te smeren en achteraf een 
overwinningsvat of twee. We beginnen eraan rond 16u00 met 
de veldloop, rond 20u00 beginnen de finales in de volleybal en  
basketbal en om 22u00 is het de afsluitende praesidiumkamp.  
Tot vanavond! PS: Het is dus ook geen lopen rond de watersport-
baan vanavond.

 CODESPRINT I 
Wil je meehelpen aan de VTK website en wat 
web development skills opdoen? Kom dan 
zeker langs op de Codesprint! Hier leer je 
werken met Python en het web framework 
Django, onder begeleiding van Web & ICT.  
Ervaring vooraf is niet vereist. Er wordt door 
ons eten en drank voorzien. ALERT: Printer is running out of ink



 BURGIES ON STAGE 
Ook dit jaar kunnen burgies/archies  
samen met hun band het beste van zich-
zelf 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 7  
november een mail naar cultuur@vtk.
ugent.be met een demo/filmpje!

 LATEX - LES 
Ben je het ook beu dat je opmaak in 
Word verprutst wordt telkens je een 
wijziging maakt, vloek je telkens je 
een wiskundige formule, inhoudstafel,  
referentietabel, ... moet invoegen? Dan 
is LaTeX zeker iets voor jou! Dit is zeker 
een nuttige les voor mensen van alle  
jaren. Afspraak om 18u30 in auditorium D.  

 24 URENLOOP LEUVEN 
Al jaren op rij helpen onze collega’s uit Leuven ons 
uit de nood tijdens onze 12 urenloop. En al even-
veel jaren op rij gaan wij naar Leuven om daar de 
ziel uit ons lijf te lopen tijdens hun 24 urenloop 
(en achteraf mee te helpen de gratis vaten op te 
drinken natuurlijk). Ben je een goede loper en wil 
je mee? Schrijf je dan in op de site of stuur een 
mailtje naar sport@vtk.ugent.be.

 IFT GOLIARDE 
Maandag gaan we allemaal supporteren  
in het GUSB voor het IFT! Voor de ver- 
andering kan je dan buiten in Delta, ook in 
de cafetaria van het GUSB je lidkaart laten  
scannen. Als je daar slaagt in ons sportief 
opdrachtje krijg je zelfs een extra bonnetje!



Proficiat aan Jeremy Dierick en Ilke  
Buelens! Jullie sudoku heeft gewonnen! 
Als prijs krijgen jullie een pompoen en 
pompoen snijset en dagen we jullie uit om 
zelf een echte Jack-O-Lantern te maken!  
Kom de prijs maar ophalen in VTK blauw. 
Voor deze week mag iedereen bibberen van 
schrik, want we hebben een Killer sudoku  
tevoorschijn getoverd. Jullie hebben al 
geoefend met een calcudoku en sudoku’s  
dus de twee combineren zou geen  
probleem mogen zijn! Steek de opgeloste 
Manna binnen in Blauw voor woensdag-
middag en maak kans op een killer prijs!
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