
 27 oktober - 2 november
Joooooow VTK’ers!

We zijn reeds aangekomen aan week 6. Als 
voorbeeldige studenten zouden we dan 
ook zeggen dat jullie stilletjes aan mogen 
beginnen met harder te werken voor je 
studies. Gelukkig zijn wij geen voorbeeldige 
studenten maar jullie (universitair gezien) 
zondevolle interne-crew die als job heeft 
jullie warm te maken voor al onze coole 
activiteiten. En over zondevol gesproken: 
deze week beginnen we goed door de groep 
vrijgezellen onder jullie wat uit te dunnen 
met de crazy-dattinggoliarde. Blijf je echter 

liever vrijgezel? Dan ben je nergens toe 
verplicht behalve dat we je minstens twee 
keer bij onze festoren willen zien komen 
met een verovering voor die avond! Het 
wordt ook een sportieve week want na onze 
overwinningen bij het veldvoetbal vorige 
week mogen jullie je opnieuw bewijzen 
met minivoetbal en tafeltennis. We sluiten 
ons voorwoord af met een herinnering aan 
onze schachtjes dat ze donderdag hun doel 
bereikt zullen hebben. Alvast proficiat!

Enjoy!!!
Gabor en Joey

19:00 Jeneverloop                Plateauma 27/10

wo 29/10

di 28/10

do 30/10

 MAN N A 6 

19:00 FRiS-vergadering 2                VTK Groen

18:00 Hardware event            Therminal
19:30 Lezing: De kwantumcomputer           S9

19:00 Doop                            Geheim

18:15 IFK tafeltennis                       GUSB
18:30 Lean training                    Jozef Plateauzaal

20:45 IFK minivoetbal heren voorronde              GUSB
21:00 Crazy-datinggoliarde               Porter House



Lean training:
Op Woensdag 29 oktober organiseert 
Recruitment een training ‘Lean Manu-
facturing’. Een lean expert leidt je rond 
in de lean-denkwijze via een leerrijke en 
interactieve sessie. De methodologie fo-
cust op het verbeteren van processen in 
alle sectoren van de industrie door het 
verwijderen van ‘waste’ in het proces.  De 
training is toegankelijk voor 2e Master 
studenten en zal doorgaan van 18.30u 
tot en met 21u in de Jozef Plateauzaal. 
Inschrijven kan via ghent.recruitment@
altran.com.

Truienverkoop:
Deze week is het de laatste week dat je 
een supercoole en superwarme UGent-
trui kan aankopen. Spring dus zo snel 
mogelijk binnen in Pi zodat je jezelf 
binnenkort ook trotse eigenaar van zo’n 
must-have trui kan noemen!

Crazy-dattinggoliarde: 
Sla je te vaak de hand, vinger(s), douche-
kop,... aan jezelf of is het vet van de soep 
bij je lief, dan is de crazy-dating iets voor 
jou! Iedereen krijgt een bandje dat zijn/
haar status verklapt waardoor je dus heel 
de avond gericht te werk kan gaan! Deze 
goliarde zorgt ervoor dat jij toch al zeker 
één nacht minder alleen moet doorbren-
gen! 

Elke keer als je bij de festoren komt 
zoenen met iemand krijg je een gratis 
bonnetje. Om jezelf de moed in te drink-
en voorzien wij ook een gratis vat!

Vrij podium: 
Joepie Joepie, de line up van het vrij 
podium krijgt vorm! Wil jij nog iets 
van muziek of andere kunsten brengen, 
alleen of in groep? Stuur dan zo snel 
mogelijk een mailtje naar cultuur@vtk.
ugent.be. Anders zien we je op 6 
november in de Sioux!

Onderwijsevaluaties:
Tot en met 31/10 kunnen we weer de 
vakken van vorig semester evalueren. Ga 
zo snel mogelijk naar vtk.ugent.be/oe en 
kijk welke vakken jij kan evalueren. Ook 
positieve feedback geven is altijd nuttig. 
Wie zijn evaluaties allemaal invult kan 
een stuk chocolade krijgen van FRiS!



 FOTO VAN DE WEEK 

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

Deze week krijgen jullie een nonogram 
voorgeschoteld De regels zijn als volgt: 
Naast elke rij van het rooster wordt 
de lengte van het aantal zwarte vier-
kantjes in die rij getoond. Boven elke 
kolom van het rooster wordt de lengte 
van het aantal zwarte vierkantjes in 
die kolom getoond. Jouw doel is om 
alle zwarte vierkantjes te vinden. Los 
deze puzzel op en je krijgt een duide-
lijke afbeelding als resultaat. De win-
naar van vorige week is Jens Elaut. 
Zijn prijs zal hem persoonlijk over-
handigd worden. Ook willen we even 
benadrukken dat wij niet dom zijn 
en dus 25 keer dezelde naam op een 
opgeloste manna niet als 25 kansen op 
winst zien... Toch goed geprobeerd.

Pokertoernooi: the face of a winner

 PUZZEL VAN DE WEEK 


