
 MANNA 5  

 VTKalender 

 ma 22/10  
 19:00 Lopen rond de Watersportbaan  Plateau 
 19:00 Feedbacksessie CV-schrijven  Atelier 1A  
 21:00 Foute goliarde    Porter House  
 di 23/10  
 22:00 Openingsfuif    Vooruit 
 wo 24/10  
 16:20   Opnames Kruitfabriek   Rozier 
 do 25/10  
 20:00   Doopcantus    Frontline 

 22 oktober – 28 oktober 

 Jow VTK-ers! 

Hét feestje waar jullie al 4 weken op 
wachten staat weer voor de deur: de 
Openingsfuif! De VTK Openingsfuif 
staat over heel Gent bekend als een 
vette en goedkope fuif. Afspraak dus 
dinsdag in de mooie Vooruitzaal! 
Tenminste, als je al bekomen bent 
van de dag ervoor. Foute goliardes 
hebben namelijk wel eens de neiging 
om wat ‘fout’ af te lopen.

Waarschuwing voor zij die veel les 
hebben in de Plateau: vanaf vrijdag 
bestaat er de kans dat je naast een 
nieuw-gedoopte commilito zit. Heel 
leuk allemaal, moest het niet zijn dat 
ze nog één herinnering aan de doop 
met zich meedragen: een prettige 
lookgeurwalm. Geen nood, dat gaat 
wel weer voorbij... ooit ;) 

Emma en Laurien



 SKIREIS VTK @ TIGNES  

Sinds vorige week staan de 
inschrijvingen voor de skireis 
open. Dit jaar gaan we met 
Snowblend naar het bekende 
en mooie gebied Tignes. 
Wees er snel bij want de 
plaatsen zijn felbegeerd! 

 24 URENLOOP LEUVEN 

Voor wie sportief wil bekomen 
van de openingsfuif is er 
woensdagochtend-middag een 
trip voorzien naar onze vtk-
collega’s in Leuven. We willen 
hen daar helpen de beker 
te bemachtigen door zoveel 
mogelijk rondjes te lopen. 
Wij voorzien treintickets, vtk 
leuven voorziet eten+drank. 
Be there!

 OPENINGSFUIF 

Het is weer tijd voor hét feestje 
van het eerste semester, de VTK 
openingsfuif! Vanavond toveren 
we de Vooruit om in een absoluut 
feestparadijs en dat doen we met 
DJ’s zoals DJ Maximilian, DJ 
Redking en  DJ Robert S. & DJ 
Samuel. Omdat VTK jullie altijd 
net dat beetje meer zal bieden, 
komt Bart Kaëll om middernacht 
het roer overnemen om ons door 
de muzikale orkaan te leiden!
23 oktober @ Vooruit
VVK: €4/6, ADK: €5/7

VVK 5 / 7
 ADD 6 / 8

 D
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 FOUTE GOLIARDE 

Ter voorbereiding van Bart Kaëll gaan we nu al 
even de foute toer op. Kom zeker af om je keel 
schor te schreeuwen op de beste schlagers, 
de meest onovertrefbare trouwfeestnummers 
en ongeveer alles wat in de jaren 90 gemaakt 

is. De bijpassende dansjes van enkele van deze topnum-
mers worden zeker geapprecieerd.



 LUSTRUM 
 BREEKT RECORDS  

Om tijdens dit heuglijke lustrum 
jaar voor eens en voor altijd te 
bewijzen dat VTK met ruime 
voorsprong de beste studenten-
vereniging van Gent is, gaan wij 
dit jaar proberen om maar liefst 
90 records te breken. Hiervoor 
rekenen we op jullie enthousi-
asme en inventiviteit! Als je erin 
slaagt om een record te verbre-
ken via recordsetter.com (goed-
keuring door hen of door ons), 
kunnen jullie een zeer mooie 
beloning verwachten!

 ONDERWIJSEVALUATIES  

Van 8/10 tot 9/11 kunnen we weer de 
vakken van vorig semester evalueren. Ga 
zo snel mogelijk naar het Plato-platform 
via de website van de faculteit en kijk 
welke vakken jij kan evalueren. Ook 
positieve feedback geven is altijd nuttig. 
Wie zijn evaluaties invult kan binnenkort 
een stuk chocolade krijgen van FRiS 
en de OE’s een deelnamepercentage 
van 50% halen, dan geeft de 
onderwijsdirecteur een vat op 1 van de 
goliardes! Invullen dus!

 LOPEN rond de watersportbaan 

Jullie hebben het misschien al horen vertellen maar 
het wekelijkse toertje rond de watersportbaan wordt 
populairder met de weken. Vorige week waren we 
met 40 lopers. Kom zeker af en voel je weer sportief 
voor de rest van de week!

 KRUITFABRIEK 

Woensdag gaan we naar 
de opnames van de Kruit-
fabriek, laatste kans om 
jullie in te schrijven! Vertrek 
om 16u20 aan de Rozier! 

 INFOMOMENT JOBRAISEN 

Om als IAESTE buitenlandse  stages 
te kunnen voorzien, moeten er 
eerst in België stages geronseld 
worden bij bedrijven om te kunnen 
uitwisselen. Wil je graag wat meer 
informatie over hoe dat allemaal in 
zijn werk gaat? Kom dan naar het 
infomoment jobraisen vanavond, 
afspraak om 19u aan VTK Rood.



 FOTO VAN DE WEEK 

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

Deze week hebben we weer 
een binaire puzzel voor jullie in 
petto. Steek de opgeloste puz-
zel voor woensdag ingevuld 
binnen in de mannabrievenbus 
in VTK Blauw en maak kans op 
het superleuke gezelschapsspel 
Machiavelli!

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

N
V

17-10-12 BinairePuzzel.net

www.binairepuzzel.net/printpuzzel.php?id=3986&grootte=4

  De Schachtengoliarde: Goed Fout! 

De winnaar van de Japanse puzzel van vorige week is Timen Van Gyseghem 
met zijn fantasierijke interpretatie van charmander. Proficiat, je kan je prijs komen 
ophalen in VTK Blauw!

 PUZZEL VAN DE WEEK 


