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ma 02/05    
 18:30 IFK Finaledag   GUSB    
 19:00 Kommaneuken  VTK Rood
 21:00  BEST goliarde    ‘t Parlement
di 03/05
 18:00 Medewerkersetentje twee ‘t Parlement
woe 04/05
 10:00  12-urenloop   Sint-Pietersplein
don 07/04   
 09:00   Verkiezingen     Plateau
      Zwijnaarde
      Technicum 
 16:30   Philips minivoetbaltoernooi   GUSB   
 18:15  Leuvense kroegentocht  Plateau  
 19:00  Codesprint    VTK Groen

Dag ploppertjes!
Wat een weekje was me dat zeg... Zowel 175 jaar Ingenieursoplei-
ding als Parkpop waren weer rasechte VTK-activiteiten zoals we ze 
zo graag hebben: gratis, voor iedereen en gewoon leuk!
Gelukkig zijn we nog niet uitgefeest, met de Leuvense kroegen-
tocht op donderdag. Hopelijk zullen we ook kunnen vieren na het 
halen van een goede eindpositie op de IFK-finaledag. Allen ko-
men supporteren dus! En exact hetzelfde geldt voor de 12-uren-
loop... VTK zou VTK niet zijn als we niet vast overtuigd waren om na 
drie opeenvolgende jaren de overwinning weer op onze naam te  
schrijven. Dit kan natuurlijk niet zonder hulp! Skip die lessen, over-
win die kater of dump je lief voor één dag, en loop VTK naar die 
eerste plaats!
Bond-zonder-naamspreuk van de dag:
“Wie teveel stapelt wordt stapelgek!”
    Lucie & Jeffrey, Interne ’10-‘11



WEB & ICT 
werken sa-
men met hun 
medewerkers 
aan de site 
bij de code-
sprint. Zin 
om te helpen? 
Kom woens-
dag gerust af!

Intussen is het program-
ma voor de volzette 
kroegentocht op 5 mei 
bekend:
(0. Busreis: 2 à 3 pintjes)
1. Café d’Entreprise: een 
cocktail naar keuze
Hier kan je ook wat eten 
(op eigen kosten). De  
menukaart is te raadplegen 
op de vtk-website.
Je moet wel voorafgaand 
mailen hiervoor!
2.Café Orient: een streek-
bier naar keuze
3. Pavlov: 2 pintjes
4. Huis der Rechten:        4 
pintjes
5. Dulci: 3 pintjes
6. Seven Oaks: 2 pintjes
Ik zou zeggen, drink met 
maten (want onder “met 
mate” kan je dit al niet 
meer classificeren)

Vergeet niet vooraf te 
betalen! Als je nog niet 
betaald hebt op 4 mei om 
20u, dan word je van de 
lijst gesmeten!!
Afspraak om 18u15 aan 
de Rozier.

Om 4u vertrekken we 
weer in Leuven, te laat 
zijn = de eerstvolgende 
trein nemen!

Verhuur je kot aan IAESTE!
Gebruik jij je kot niet deze zomer? Leen het 
dan uit aan IAESTE. Wij laten een stagiair je 
kot huren, met een vergoeding natuurlijk! 
Stuur een mailtje iaeste@vtk.ugent.be als 
dit je wat lijkt. Indien je wil meehelpen 
deze zomer, kan dat natuurlijk ook!

Welk feestteam organiseert volgend jaar een nog beter 
galabal dan dit jaar? Welk recruitmentteam zorgt er voor 
dat we allemaal onze droomjob vinden? Welk cultuur-
team laat ons rollen over de grond tijdens de Show? Wie 
maakt elke maandagochtend het mooie weer als interne-
koppel? Wil je weer zo’n knappe secretaris?
Jij beslist!
Kom stemmen in de Plateau of Zwijnaarde, en word nog 
eens rijkelijk beloond ook. Alle info over de kandidaten 
vind je op vtk.ugent.be/verkiezingen!

Alle VTK-Ladies en vriendinnen, het is eindelijk zo ver! 
Een avondje vol verwennerij zonder dat de mannen ons 
kunnen storen op 11 mei in de Twitch.
Het female-only gedeelte van de avond bestaat uit:
- Gratis make-up & hairstyling verwennerij
- Upperdare met brave en stoute speeltjes
- Verrassingsact
Doorlopend Cava en Cocktails aan bodemprijzen (1 
muntstuk zal volstaan!!)
Na middernacht worden de deuren ook opengezet voor 
de jongens. We geven een gratis vat en dan is het party, 
party party!
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Naam:.......................................................................................................
Email:........................................................................................................
Teken in dit wit vlak een mooie wereldkaart en win het 
über-gezelschapspel RISK! 

Omdat VTK nu eenmaal wat centjes nodig heeft om al die spotgoedkope activiteiten 
te organiseren zit er af en toe een advertentie in de manna. En aangezien die deze (en 
vorige) week een beetje groot uitvalt deze week geen foto maar een iets kleinere comic:

Niet te missen: Hét sportieve hoogtepunt van het jaar: de 12-urenloop! Vele 
leden leven heel het jaar naar deze dag toe! Kom zeker de sfeer opsnuiven in de  
VTK Fakbar en loop wat rondjes om VTK naar de vierde overwinning op rij te boosten!


