
 MANNA 2  

 VTKalender 
 ma 01/10  
 19:30 Peter- en meteravond   Architectenzolder 
 20:00 FRiS vergadering 1   VTK Groen 
 21:00 Goliarde    Porter House 
 di 02/10  
 20:00 Openingscantus   De Salamander 
 18:30 Infomoment IAESTE   VTK Groen   
 wo 03/10  
 22:00   Lustrumfuif    Twitch 
 do 04/10 
 10:00   VTK Sport Kick-Off   Parking Plateau 
 15:30 Recruitment Kick-Off   Flanders Indoor Karting 
 19:30 Codesprint 1    VTK Groen 

 1 oktober – 7 oktober 
 Miauwkes VTK’ers!

Hopelijk hebben jullie de eerste week  
goed overleefd, want deze week zal 
het niet minder druk worden. Zeker een 
aanrader voor alle eerstejaars is de 
peter- en meteravond op maandag. Be-
hulpzame ouderejaars staan te popelen 
om jullie door het eerste jaar de gidsen. 
Daarna zakken we met z’n allen af naar 
de goliarde. Als kers op de taart is er na 
de openingscantus op dinsdag en de 

lustrumfuif op woensdag ook (eindelijk) 
de Sport Kick-Off. Let’s go swinging in 
the sky!

Upload ook massaal jullie foto op de 
VTK-site, zodat onze praeses en vice 
lekker veel werk hebben om jullie alle-
maal te leren kennen! Wie weet verdien 
je er nog iets aan...

Tot volgende week,
Emma en Laurien



 IAESTE infomoment 

Wil je mee helpen de 
internationale stages van 

je medestudenten (en wie 
weet jezelf) te organiseren 

en de buitenlandse stu-
denten te ontvangen? Kom 

dan op dinsdag naar het 
infomoment van IAESTE 
om 18u30 in VTK Groen!

Opgelet: enkel 2de jaars of 
ouderen worden toegelaten! 

 VTK SPORT KICK-OFF  

VTK Sport presenteert jullie op donderdag de Sport Kick-Off. 
Om jullie te entertainen heeft Sport daarvoor de Skyswinger 
besteld, waar je mee overkop kan tot de hoogte van maar liefst 
zeven meter. Competitief ingesteld als we zijn vallen er ook 
cinema tickets te winnen voor diegene die het meest overkop 
kan. In de partytent doen we in de vorm van Chinees pingpong 
waar VTK in uitblinkt, namelijk gratis bier weggeven! Kom dus 
gerust wat chillen met je vrienden van 10 tot 18 uur op de 
parking voor de Plateau.

 VOORDOOP 

De doop is een ludiek verbintenisritueel waardoor je een 
betere band krijgt met de prachtige kring VTK en niet te ver-
geten met iedereen die met VTK te maken heeft. Dinsdag 9 
oktober begint de voordoop! Daar word je als schacht in de 
groep opgenomen. Je wordt gekocht door een stelletje VTK-
commilitones en deze worden je meesters tot en met vrijdag 
19 oktober. Donderdag 25 oktober is het dan tijd voor de doop 
en aansluitend de doopcantus... Hierna mag je jezelf volwaar-
dig commilito noemen!

 FRiS vergader-
ing 

Vanavond is de FRiS-startvergadering. 
FRiS coördineert de studentenverte-
genwoordiging in onze faculteit. We zijn altijd op 
zoek naar studenten die studentenvertegenwoor-
diger (of kortweg stuver) willen worden. Voor elke 
opleiding zijn er opleidingscommissies waarin 
studenten mee mogen beslissen over hun eigen 
opleiding. De vergadering is om 20u in VTK Groen, 
je hebt dus tijd genoeg voor het avond eten en om 
dat uur zit je ook nog niet in The Porter House. Er 
zijn dus geen uitvluchten mogelijk, je moet komen: 

 OPENINGSCANTUS 

Dinsdag begint het jaar eindelijk echt: de eerste cantus van het 
jaar! Tijd om een pintje te drinken en liedjes te zingen! Deze 
cantus zal doorgaan in de Salamander. Voor de nieuwe cantus-
sers zal er een initiatie zijn om 19u30, de rest wordt verwacht 
om 20u.



 RECRUITMENT KICK-OFF 

Volgende week donderdag 4 oktober gaat de 
jaarlijkse Recruitment Kick-off door exclusief 
voor laatstejaars. Naast een gratis kartsessie 
maak je kennis met een aantal toonaange-
vende bedrijven in verschillende sectoren. 
Afsluiten doen we met een walking dinner. 
Meer info vind je op vtk.ugent.be/recruitment. 
Wees er snel bij!

 Praeses & Vice get to know you!

Jullie praeses en vice maken er een erezaak 
van alle VTK’ers te leren kennen. Word lid van 
VTK en upload een duidelijke foto op je profiel 
voor de VTK site vóór dinsdag 02/10, zodat 
ze je naam meteen kunnen leren. In de derde 
lesweek kan je bij hen langskomen in de hal 
van de plateau en word je zowaar getrakteerd 
als ze je naam niet meer weten!

 PeMe-avond 

Ben je een eerstejaarsstudent 
en op zoek naar een oudere-
jaarsstudent waar je al je vragen 
aan kwijt kan? Of voel je je ge-
roepen als peter of meter om die 
eerste bachertjes op te vangen 
en in de goede richting te sturen 
om hun academiejaar tot een 
succesvol einde te brengen? 
Kom dan zeker af naar onze tra-
ditionele peter- en meteravond!
Maandag 01/10, 19:30  
@ Architectenzolder

 Lustrumfuif 

VTK wordt 90 jaar en dit wordt uiteraard uitgebreid  ge vierd . 
We zetten het lustrumjaar in met een verjaardagsfeestje 
in de Twitch. En een echt verjaardagsfeestje kan natuurlijk 
niet doorgaan zonder een verjaardagstaart. Een grote ver-
jaardagstaart weliswaar. Natuurlijk moet er niet enkel taart 
zijn maar ook drank en dus geeft VTK weeral enkele vaten. 
Taart wordt aangesneden om 22u!



 FOTO VAN DE WEEK 

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

De winnaar van de binaire puzzel 
van vorige week is David De Libbe. 
Proficiat, je kan je prijs komen 
ophalen in VTK Blauw!

Deze week hebben we een gewone 
sudoku voor jullie. Steek hem voor 
woensdag ingevuld binnen in de 
mannabrievenbus in VTK Blauw en 
win een fantastische prijs!
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