
MANNA 5
22-26 Oktober : IFT - Week 

Dag liefste VTK’ers

Hopelijk zijn jullie al wat bekomen
van de fantastische openingsfuif van
vorige week, want ook nu hebben
we weer twee niet te missen feestjes
voor jullie in petto! De IFT goliarde en
Oktoberfest! Wie weet zal tijdens 
deze avond het vatenrecord van 
Delta eindelijk nog eens sneuvelen...
Dinsdag trekken we er dan ook weer
op uit met sport om onze Leuvense

 

vrienden naar de overwinning te
helpen op de 24 urenloop! Ook ons
careerteam zit niet stil deze week.
Er zijn enkele sectordays gepland 
deze week. Een leuke week
gewenst!

 
Veel liefs
Iris en Dario

Openingsfuif



Het is eindelijk zo ver, de eerste van onze 5 
codesprints dit jaar! Hier sleutelen we aan onze 
fantastische VTK website. Mensen die reeds naar 
codesprints zijn gekomen zien we graag terug, 
maar ook nieuwelingen die geïnteresseerd zijn in 
webdevelopment zijn zeker welkom! Deze dinsdag 
(25/10) om 6uur aan VTK groen.

Codesprint 

De jaarlijkse traditie van de VTK-quiz wordt ook dit 
jaar voortgezet. Hier zullen proffen, alumni, ereleden, 
assistenten en VTK-leden het tegen elkaar opnemen! 
Deze intelligente geesten zullen op de proef gesteld 
worden door een reeks uitdagende onderwerpen. Er 
vallen opnieuw mooie prijzen te winnen! Inschrijven 
kan nog steeds op de VTK site voor de schappelijke 
prijs van 10 euro per groepje!
Enkel VTK gedoopten kunnen zich inschrijven.

Quiz 

Op 24 oktober wonen we de voorstelling 
Giselle gebracht door het Ballet van 
Vlaanderen bij. De bewerking van choreograaf 
Akram Khan is een tijdloos sprookje over 
de verlossende kracht van liefde en een 
balletavond die niet snel uit het geheugen 
van elke balletliefhebber zal verdwijnen. 
Daarna gaan we gezellig nog eentje drinken op 
deze mooie voorstelling! Deze voorstelling is 
volzet maar hou de VTK site in de gaten want 
wie weet komt er een nieuwe voorstelling!

Balletvoorstelling

Maandag vindt het een van de belangrijkste sportactiviteiten van het eerste semester plaats.  Op 
het IFT of interfacultair toernooi strijdt VTK tegen de andere kringen voor de overwinning.
Om onze vrienden van Sport te steunen scannen we daarom deze week niet in Delta, maar in het 
GUSB aan de Watersportbaan waar het IFT plaatsvindt!
Voor een bonneke groot of klein moet ge dus op het IFT zijn!  

IFT goliarde



Discover all your opportunities and the wide variety of job possibilities during our second Sector 
Day!
After a short introduction of the present companies, you can show your problem solving skills 
during an escape box and beat the engineers working at Aleris, ArcelorMittal, Arcadis, AB InBev, 
INEOS, BASF, ExxonMobil, Dow, Procter & Gamble, Air Liquide Industries and Indaver. The evening 
continues with a reception. 
Where: WATT The Firms (Nieuwewandeling 62)  
When: 22 October 2018, 19h-23h  

Sector Day - Chemistry & Electromechanics(22/10)

Learn about what the job entails and hear about personal experiences at our Sector Day for 
Construction & Dredging! As a way to break the ice with the company representatives, we have 
a workshop cocktail mixing planned where young engineers will be by your side.  We welcome 
representatives from Smulders, Jan De Nul, Visser & Smit Hanab, Lidl, Eiffage, STRABAG and Besix 
Group!
When: 24 October 2018, 19h30-23h
Where: WATT Factory (Vlasgaardstraat 52, 9000 Gent)  

Sectorday - Construcion and Dredging (24/10)

FRiS - vergadering 1
Nu maandag houdt FRiS zijn eerste vergadering van 
het jaar en deze zal doorgaan in de
Plateau zaal Simon Stevin om 19 uur. Allereerst 
gaan we de raden en commissies verder
opvullen. Daarna zullen we de resultaten van de en-
quête over Engelstalige vakken
bespreken en discussiëren over lesopnames en 
duurzaamheid aan de faculteit. Iedereen is
hierop van harte welkom!

Met volle moed trekt de faculteit van Ingenieurswetenschappen en Architectuur naar het IFT om 1 
doel te bereiken: de 1e plaats! Dit doen we natuurlijk niet alleen, we trekken met onze beste spor-
ters en onze massa aan supporters naar het GUSB op maandag 22 oktober. Het lopen is de eerste 
sport en begint al op 15u15, daarna volgen alle andere sporten de hele namiddag door.

Na alle spannende krachtmetingen tussen VTK Sport en de andere faculteiten, volgt een spette-
rende afterparty, waar sporters en supporters samen worden beloond met gratis vaten.

IFT



Tijd voor verandering. Deze week 
hebben we een raadseltje voor jullie 
in petto.

Proficiat Jules De Waele, u mag 
uw Galabalticket komen ophalen 
in VTK blauw. Steek de opgeloste 
Manna binnen in Blauw voor 
woensdagmiddag en win een 
supercoole prijs!

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

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

Puzzel van de week 

Boer C. Carbonez heeft een stuk grasland en 
drie dieren: een koe, een geit en een gans. Carbs 
heeft het volgende ontdekt:

-Als de koe en de geit samen op het 
grasland grazen, is het gras na 45 dagen op. 
-Als de koe en de gans samen op het 
grasland grazen, is het gras na 60 dagen op.  
-Als de koe alleen op het grasland 
graast, is het gras na 90 dagen op.  
-Als de geit en de gans samen op het grasland 
grazen, is het gras ook na 90 dagen op.

De vraag: Hoe lang kunnen de drie dieren samen 
grazen op het grasland?

Maandag 22/10
 14:00  VTK @ IFT    GUSB   
 18:30 S.D. - Chemistry & Electromechanics WATT The Firms  
 19:00 FRiS Vergadering 1   SImon Stevin 
 20:00 BEST AV3    The Foundry 
 21:00 IFT Golliarde    GUSB 

Dinsdag 23/10 
 20:00 Quiz     De kring 
 21:00 24 UL Leuven    Leuven 
 21:00 Oktoberfest    Delta 
Woensdag 24/10 
 19:00 S.D. - Construction & Dredging  Watt Factory  
 20:00 Danslessen    Tweekerken   
 20:00 Balletvoorstelling   VTK Groen 
 20:00 Cantus     Delta 
Donderdag 25/10  
 18:00 Codesprint 1    VTK Groen 

Binnenkort Inschrijven voor  
 City trip Delft-Rotterdam    

VTKalender 


