
MANNA 6

VTKalender
don 03/11  
 19:00  Latex Les     Auditorium A  
 19:00   CenEka: presentatie AE  Zebrastraat 32
  + gratis receptie
vrij 04/11  
 22:00  VLK Bal Masqué    Eskimofabriek

31 oktober - 6 november

Jow VTK’ers!
Na een welverdiend en broodnodig 
ultralang weekend schieten we terug 
in actie voor de twee dagen die we in 
Gent zullen doorbrengen deze week.
Donderdagavond kunnen we deelne-
men aan de bijzonder interessante en 
nuttige LateX les. Dit programma is 
de ideale tool om verslagen en thesis-
sen mooi en efficiënt te lay-outen. Ze-
ker eens komen kijken dus!

De computerwetenschappers en elek-
trotechniekers onder ons kunnen dan 
ook een gratis receptie gaan scoren op 
de bedrijfspresentatie van AE.
Vrijdagavond is er dan het ‘Bal Mas-
qué’ van onze vrienden van de VLK. 
Zoals elk jaar zal het daar weer gewel-
dig zijn, vast en zeker de moeite om 
mee te gaan dus!
Geniet ervan!
Alexander en Bob



ONDERWIJSEVALUATIES

De onderwijsevaluaties is dé 
manier om ons zeggen hoe 
jouw vakken beter kunnen. 
Het is ook de enige evaluatie 
die als officiële basis kan ge-
bruikt worden voor kwaliteits-
verhogen van het onderwijs aan 
de FirW, voor visitaties, bevor-
deringen van proffen,...
Gebruik je recht te evalueren 
gedurende vijf minuutjes op 
vtk.ugent.be/oe.

Voor diegenen die de onder-
wijsevaluaties hebben ingevuld, 
delen we chocolade uit. Je kan 
je bar gan halen in VTK Blauw 
en soms staan we ook in de hal van de plateau.

LATEX LES

Ben je het ook beu dat je opmaak in Word ver-
prutst wordt telkens je een wijziging maakt, 
vloek je telkens je een wiskundige formule, in-
houdstabel, referentietabel, ... moet invoegen? 
Dan is LaTeX zeker iets voor jou! Deze les 
gaat immers niet over spannende pakjes (sor-
ry mannen), maar over de opmaaktaal LaTeX 
die je in staat stelt makkelijk grote gestructu-
reerde documenten aan te maken. Uitermate 
handig voor iedereen die wel eens in contact 

komt met het schrij-
ven van verslagen, 
papers
of zelfs een thesis. 
Met andere woor-
den: iedere student.
Afspraak  donderdag 
3 november 19 uur 
aan Auditorium A.



BAL MASQUE VLK

Op 4 november 2011 geven onze goede vrienden van het boerekot, de bio- 
ingenieurs, hun jaarlijks galabal. U kunt in een uniek kader ge nieten van wat 
zowel een sfeervolle avond als een typisch boerekotfeestje belooft te worden. 
Want dat de Gentse bio-ingenieurs kunnen feesten, weten we allang. Met een 
cava- en cocktailbar, een lounge ruimte en feestzaal is er voor ieder wat wils. 
Om middernacht is er zelfs een tombola: elk 
toegangsticket zorgt voor automatische deel-
name aan deze tombola. Mooie prijzen zoals 
een skireis, een gratis vat in een Overpoort-
café en een fitnessabonnement voor één jaar 
zijn te winnen.
Om 23u stopt er een bus aan de Plateau (Ro-
zier) om de VTK’ers ter plaatse te brengen. 
Wat een luxe!

Line-up
22u – 23u30: F*ck, Marry, Kill!
23u30 – 1u30: We are Prostitutes
1u30 – 3u30: Les Mecs Eclectics
3u30 – 5u: Jacky Fresh

Dresscode: Black tie – Wear a mask!



FOTO VAN DE WEEK

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

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

N
V

Zoals elke week biedt 
Exxon Mobil een leuke prijs  
aan voor een gelukkige 
puz zelaar. Deze week valt 
deze eer te beurt aan Sarah  
De Schepper! Ze wint een 
DVD-speler en mag haar 
prijs komen ophalen in 
VTK Blauw! Dien ook deze 
week je ingevulde sudoku 
in in de mannabus om 
kans te maken op de vol-
gende mannaprijs!


