
 MANNA 19 

 ma 25/03 
 19:00 Lopen rond de watersportbaan  Plateau  
 19:00 Infomoment Verkiezingen  Auditorium F 
 21:00 FRiSco-in-den-disco-goliarde  Porter House 
 di 26/03 
 09:00 Bedrijfsbezoek Alcatel Lucent  Onbekend 
 18:00 Jobday Esko    Onbekend 
 19:00 PKarus Spaghettiavond   Therminal 
 22:00 100 dagen fuif    Twitch 
 wo 27/03  
 19:00 Speedteamtraining V   Plateau  
 20:00 VTK Show    Groenzaal, Sint-Bavo 
 do 28/03 
 17:00 IFK Rugby    RUSS 
 20:00 VTK Show    Groenzaal, Sint-Bavo 
 12:00 Persoonlijkheidsvragenlijst met Multi VTK Groen 
 vr 29/03 
 12:00 Persoonlijkheidsvragenlijst met Multi VTK Groen 

 25 maart - 31 maart 
 Hello VTK-ers! 

Eindelijk hebben we nog eens de kaap 
van 50 % participatie gerond bij de 
onderwijsevaluaties. We zijn jullie al-
lemaal dankbaar voor jullie inzet, en 
daarom worden jullie op een gratis vat 
en een FRiSco getrakteerd!

Deze week is de VTK Show ook niet te 
missen. Je zal de vele proffen en tal-
loze medewerkers op het podium vast 
herkennen. En met een gratis receptie is 
het ook gezellig achteraf! 

Tot dan,
Emma en Laurien

 VTKalender 



 VTK SHOW 

Woensdag en donderdag, 27 en 28 maart, is het weer 
tijd voor het spektakel van het jaar: de VTK Show. Al 
het volledig jaar wordt er gewerkt aan het script en 
sinds dit semester zijn we met man en macht bezig met 
acteren, dansen, knutselen en schilderen. Het belooft 
weer de voorstelling van het jaar te worden waar gretig 
met proffen gelachen wordt! Benieuwd naar het verhaal? 
Kom dan zeker af! De show vindt plaats in de Groenzaal 
in Sint-Bavo (op de hoek van de Lange Boomgaardstraat, 
Gent) en begint stipt om 20u30. Deuren gaan open vanaf 
20u. Op woensdag wordt de avond afgesloten met een 
gratis receptie, op donderdag volgt een afterparty in de 
Porter House. Tickets zullen verkrijgbaar zijn in de hal van 
de Plateau of in VTK Blauw. 

 FRiSco-in-den-disco-GOLIARDE  

Het is 4 jaar geleden dat de onderwijsevaluaties meer dan 
50% haalden, daarom geeft de faculteit deze maandag een 
gratis vat op de FRiS-goliarde. Bij deze een dikke merci aan 
alle invullers! Naast het gratis vat, krijgen jullie voor 12u ook 
nog het gewoonlijke bonnetje en delen we gratis frisco’s uit! 

 STUDIEHULP  

Om de studiehulp terug up to date te maken, 
zijn we opzoek naar studenten die hun opgeloste 
oefeningen/examens willen delen met hun 
medestudenten. Upload je bestanden VTK-wiki 
en stuur een mailtje naar cursus@vtk.ugent.be of 
kom ze inscannen in blauw en wordt beloond met 
pintjes! Het aantal bonnetjes is afhankelijk van de 
kwaliteit van je bestanden. 

 REIS 

Zondag vertrekt een groep 
avondtuurlijke VTK’ers op 
trektocht! We wensen hen 
veel plezier in het prachtige 
Schotland en hopen dat 
de weergoden hen gunstig 
gezind zijn! 



 INFOMOMENT 
 VERKIEZINGEN 

Zie je het wel zitten om volgend 
jaar je nog meer te engageren voor 
VTK en een plaatsje in het Praesi-
dium op te nemen? Kom dan naar 
het infomoment VTK Verkiezingen 
op maandag 25 maart in Aud F om 
19:00. Daar ontdek je alles over het 
praesidiumleven, de verschillende 
postjes en krijg je de kans om al je 
vragen te stellen! Meer info over de 
verkiezingen vinden jullie op: http://
vtk.ugent.be/verkiezingen/  Vragen? 
1 adres: verkiezingen@vtk.ugent.be 

 LUSTRUM BBQ 

Tijdens de lustrumweek 
organiseert VTK een ware 
gratis barbecue voor al zijn 
leden. Deze zal doorgaan 
op dinsdag 16 april in de 
Therminal, en in 2 shiften (om 
18u en om 20u). Om zeker te 
zijn dat de personen die zich 
inschrijven vragen wij €5 op 
voorhand, deze krijg je op de 
dag van het evenement terug. 
Je kan deze betalen in de hal 
van de plateau of VTK blauw. 
Inschrijvingen gaan open op 
maandag 25 maart om 19u. 

 TENTOONSTELLING VTK 

Tijdens de week van 25 tot 29 maart zorgen 
we ervoor dat je een beetje meer leert 
kennen over de geschiedenis van VTK. 
Deze week zal er een ware tentoonstelling 
doorgaan in de gang aan de VTK lokalen. 
Als je altijd al wou weten hoe VTK precies 
werkte in het verleden blijf dan even staan 
en lezen. Ook stokoude galabalaffiches en 
Civielkes zullen er te bezichtigen zijn.

 IEEE BIERDEGUSTATIE 

Bier degusteren, het is een passie op zich... Onder 
dit motto nodigt IEEE in samenwerking met CenEka 
een professionele zytholoog uit voor een kennismak-
ing met ons bierlandschap en de kunst van het bier 
degusteren. Hij zal jullie met veel plezier de rijkdom-
men van onze Belgische bieren laten verkennen en 

jullie laten proeven van een grote variëteit aan bieren, 
zowel in soorten als in smaken. Dit alles gaat door in 

leszaal EELAB in het Technicum (verdieping +2) op 
25 maart vanaf 19u! Schrijf je snel in op www.ieeesb.

ugent.be/, want de plaatsen zijn beperkt!

 100 DAGEN FUIF 

Over 100 dagen is het 
proclamatie, en dat vieren we! 
Dinsdag 26/03 vanaf 23u in de 
Twitch.  Voor laatstejaars is er 
een receptie om 22u! 



 FOTO VAN DE WEEK 

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

Dit is een killer sudoku. De klassieke 
regels van sudoku blijven gelden, 
maar de waarde in de linker boven-
hoek van elk deeltje is gelijk aan de 
som van de cijfers in dit deel. In elk 
deeltje kan een cijfer maar éénmaal 
voorkomen. Steek de opgeloste 
Manna binnen in Blauw voor woens-
dagmiddag en win lekkere bubbels!

D O C U M E N T  P R I N T I N G

N
V

 PUZZEL VAN DE WEEK 

 Champagnegoliarde! 

De winnaar van de sudoku van vorige week is Ticho Ooms. Proficiat, de lesuren waren dan 
toch nuttig besteed. Je kan je prijs komen ophalen in VTK Blauw.


