
Yeeps,

Suit up! Vrijdag gaan we allemaal samen 
in ons fancy pak of sexy kleedje naar 
Oudenaarde voor de chiqueste  activiteit 
van het jaar. Je kan er relaxen in de 
Loungebar, meedansen in de balzaal 
of uiteraard ook gewoon meefeesten 
met enkele topdj’s zoals Sax the DJ en 
 Dimaro! Hopelijk hebben jullie het 

 verlengde weekend goed gebruikt om 
uit te rusten of je boeken al eens deftig 
open te doen, want zaterdag zal er daar 
alvast niets van in huis komen. Spreek 
dus met al je vrienden af, kom naar ons 
diner of ga elders iets lekkers eten en laat 
je naar de  Salons Mantonvani brengen 
door de gratis shuttledienst. Tot vrijdag!

Groetjes,
Pieter en Charlotte

 MANNA 16 
 3 maart -  7 maart

do 6/03

di 4/03

18:30 Kommaneuken VTK Groen
17:30 EBEC UFO

17:30 Paintball Paintball Gent
woe 5/03

19:00 Speedteamtraining Plateau

17:30 IAESTE C-form VTK Groen 

20:00 IFK zwemmen GUSB

18:00 Codesprint 3 VTK Groen

22:00 Galabal der Ingenieurs Salons Mantovanivr 7/03
20:00 VVN-quiz Auditorium A3



Openingsuren VTK-Pi:

Wo 13u-14u15
Do 13u-14u15 
Vr 9u30-12u 

Codesprint 3

Nu de examens achter de rug zijn, 
is het weer tijd om de nerd uit te 
hangen op een veel leukere  manier! 
Kom af naar onze derde  codesprint, 
leer werken met het Python 
 Framework,  genaamd Django, en 
help bouwen aan de  supercoole 
VTK website. Deze derde editie 
vindt plaats op  donderdag 06/03 
om 18u in VTK Groen. Tot dan!

Vanavond is er opnieuw een 
 speedteamtraining, de vierde al! Om 
ons optimaal voor te bereiden op de 
 12urenloop dienen we onze  snelheid en 
 recuperatievermogen op punt te zetten. 
Een leuke intervaltraining met veel 
 afwisseling is de ideale manier hiervoor. 
De  winnaar van het prestigesprintje 
op het eind  verdient een cinematicket.  
 Afspraak om 19 u aan de Plateau of 
19u15 aan het GUSB!

Speedteam

It’s time for EBEC! Laat 
 woensdagavond je creativiteit los op 
enkele  problemen voorgesteld door 
de Belgische  spoorwegen of Deloitte. 
Team Design start om 17.30 uur en 
Case Study om 18 uur. Er zijn mooie 
prijzen te  winnen, daarenboven zijn 
er voor iedereen ook gratis hotdogs 
en sluiten we af met een gratis cava 
 receptie. Meer info en  inschrijving op 
de site!

EBEC

Onderwijsevaluaties 

MaChT Cocktailfuif
Na het succes van de  afgelopen 
jaren, pakt MaChT op 12 
maart (vanaf 21u) opnieuw 
uit met zijn cocktailavond 
in de Twitch. Gratis toegang 
en 5 cocktails/shots voor 
€10! Allen daarheen dus!

Cursusverkoop

Ondertussen zijn de OE’s 
weeral begonnen. Iedereen 
kan op vtk.ugent.be/oe gaan 
 kijken of hij  enkele vakken van 
vorig  semester kan  evalueren. 
 Deelnemers  krijgen  zoals 
 altijd een beloning! Bij 50% 
deelnamepercentage, komt er 
opnieuw een gratis vat!



 FOTO VAN DE WEEK 

Naam:.................................................................  e-mail:............................................................

Deze week doen we eens 
 decadent, we geven  volgende 
dozen met blikken Pepsi en 
 Gordons Tonic weg. Vul hier 
een schatting van de massa in 
van de dozen.  Wie er het  dichtst 
bij zit, heeft gewonnen.. Ter 
info: het zijn blikjes van 25 cl. 
Steek hem voor  woensdag in de 
 mannabrievenbus in VTK Blauw! 
De  winnaar van deze week is  
Ilse Taleman , je mag je 
chocoladefondu   komen 
 halen in VTK Blauw!

Volleybal heren: poulewinnaar! PUZZEL VAN DE WEEK 

Aantal kg:


