
MANNA 7

VTKalender
ma 07/11   
 15:45  Got-IT?    Living Tomorrow   
 19:00  Lopen met Sport   Plateau  
 21:00  Crazy Dating Goliarde   The Porter House 
di 08/11  
 11:00  Away Day Zwijnaarde   Campus Zwijnaarde 
 20:00  Piratencantus   Frontline  
 20:00  Kommaneuken   VTK Groen
 20:00  Tango: les 3    Architectenzolder
woe 09/11
  19:30  IAESTE infomoment   Jozef Plateauzaal 
   + International Evening 
 20:00  Pokertoernooi   Parochiezaal, De Kring 

7 november - 13 november

Argggghhh matey,
Nu iedereen weer helemaal uit-
gerust is door een ultrakorte 
lesweek, staat VTK weer klaar om 
jullie nog maar eens een geweldige 
(bijna volledige) week te bezorgen!
Er staat weer gigantisch veel op 
de VTKalender, zodat je geen mo-
ment de tijd hebt je te vervelen. Zo-
als altijd is er weer voor ieder wat 

wils: Lopen met sport, Got-IT?, 
Crazy Dating Goliarde, Away Day, 
Piratencantus, Kommaneuken, 
Tangoles, IAESTE infomoment en 
Pokertoernooi. Veel te veel om hier 
te beschrijven dus, maar allemaal 
enorm de moeite waard!

Geniet ervan!
Alexander & Bob



KOMMANEUKEN

Het eerste Civelke is amper uitgelezen en wij zijn alweer 
aan een tweede bezig.
Ben jij toch nog een hoop fouten tegen gekomen? Kom ons 
dan dinsdag helpen om ze er deze keer allemaal uit te 
halen.
We spreken weer om 20u voor Blauw af om bij een pintje en 
een chipje er lustig op los te kommaneuken.

AWAY DAY ZWIJNAARDE
 

Droom je weg achter de schoolbanken 
van exotischere oorden? Wil je nieuwe 
mensen leren kennen? Wil je een stapje 
in de wereld zetten op een leerrijke, tof-
fe manier? Kom dan een kijkje nemen op 
de Away Day deze dinsdag in de Magnel! 
Hier kan je op een interactieve manier 
de werking van IAESTE leren kennen en 
misschien zelfs een prijsje winnen!
Neem de kans van je leven, onder het 
motto: niet twijfelen, gewoon doen! Ge-
woon gaan!

CRAZY DATING GOLIARDE

Sla je te vaak de hand, vinger(s), douchekop,... 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 
kan playen! Om jezelf moed in te drinken en om die arme eerstejaartjes 
die alweer een proefexamen achter de rug hebben, een hart onder de riem te 
steken, voorzien wij ook een gratis vat! Heb je hierna nog steeds dorst, muil 
dan met een wildvreemde in het zicht van een festor en krijg nog een extra 
bonnetje!
PS: Ook mensen die een serieuze relatie hebben, zijn welkom om pintjes te 
komen drinken! 

PIRATENCANTUS

Schip ahoi cantussers! Nu we onze legionen versterkt hebben met een hele troep nieuwe 
topcommillitonen, is het tijd om de wijde bierzee onveilig te maken! Wij zorgen voor de 
gepaste liedjes en de nodige rum om in de sfeer te komen. Het enige wat jullie moeten 
doen is jullie strijdlustig en in stijl aan te melden, want echte piraten krijgen korting!

POKERTOERNOOI

Ook dit jaar organiseert Cultuur een poker-
toernooi. Ook deze keer wordt er niet om geld 
gespeeld, maar wel om enkele mooie prijzen. 
Ben je een ervaren speler of gewoon iemand 
die het spel eens zou willen leren, kom dan 
gerust af en probeer alle chips in jouw han-
den te krijgen! Je krijgt de kans op 1 rebuy 
en er zal 1 pauze zijn. Het inschrijvingsgeld 
kan je betalen aan de ingang, de dag zelf.
Voor diegenen die niet helemaal zeker zijn 
van de spelregels, zal om 19u30 uitleg wor-
den gegeven over de spelregels.



GOT-IT?

Ben je een masterstudent die geïnteresseerd is in een job binnen 
de IT wereld? Neem dan zeker deel aan ‘Got-IT?’! Tijdens deze 
avond maak je kennis met vijf bedrijven die jou graag meer ver-
tellen over het reilen en zeilen binnen de IT. Aanwezigen zijn AG 
Insurance, BNP Paribas, Esko, Deloitte én Philips. De bus ver-
trekt om 15:45 aan de Rozier en voert ons naar het Huis van de 
toekomst en terug, op tijd komen is de boodschap. Afsluiten doen 
we met een broodjesdiner! Deelnemen is volledig gratis! Inschrij-
ven kan via http://goo.gl/vjxQC!

KOMMANEUKEN

Het eerste Civelke is amper uitgelezen en wij zijn alweer 
aan een tweede bezig.
Ben jij toch nog een hoop fouten tegen gekomen? Kom ons 
dan dinsdag helpen om ze er deze keer allemaal uit te 
halen.
We spreken weer om 20u voor Blauw af om bij een pintje en 
een chipje er lustig op los te kommaneuken.

IAESTE INFO-MOMENT 

Wil jij ook doodgraag op stage en weet je niet goed hoe 
dit in zijn werk gaat? 
Kom dan zeker naar dit infomoment! 
Hier wordt uitgelegd hoe alle verschillende ‘forms’ 
werken, wanneer je wat moet doen en wat er van jou 
vereist wordt! 
Na deze informatieve avond is er ook nog een Interna-
tional Evening, die het tipje van de sluier oplicht over hoe het misschien ook 
op jouw stage eraan toe kan gaan! 

PIRATENCANTUS

Schip ahoi cantussers! Nu we onze legionen versterkt hebben met een hele troep nieuwe 
topcommillitonen, is het tijd om de wijde bierzee onveilig te maken! Wij zorgen voor de 
gepaste liedjes en de nodige rum om in de sfeer te komen. Het enige wat jullie moeten 
doen is jullie strijdlustig en in stijl aan te melden, want echte piraten krijgen korting!

DJ-CONTEST

Kan je zelf goed draaien of heb je maten met een talent, dan ben 
je hier aan het juiste adres. We zijn nog op zoek naar een dj voor 
ons galabal, ben je geïnteresseerd stuur dan zeker je gegevens en 
een demo naar feest@vtk.ugent.be. De besten laten we draaien 
op de eerste goliarde(s) van volgend semester. Degene die dan als 
beste uit de bus komt, mag ons galabal openen! 
Mis deze kans zeker niet, wie weet word jij wel even succesvol als 
Fou Concept en DJ Redking.

POKERTOERNOOI

Ook dit jaar organiseert Cultuur een poker-
toernooi. Ook deze keer wordt er niet om geld 
gespeeld, maar wel om enkele mooie prijzen. 
Ben je een ervaren speler of gewoon iemand 
die het spel eens zou willen leren, kom dan 
gerust af en probeer alle chips in jouw han-
den te krijgen! Je krijgt de kans op 1 rebuy 
en er zal 1 pauze zijn. Het inschrijvingsgeld 
kan je betalen aan de ingang, de dag zelf.
Voor diegenen die niet helemaal zeker zijn 
van de spelregels, zal om 19u30 uitleg wor-
den gegeven over de spelregels.



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

Als afwisseling belasten we jullie hersenen nog eens met een Zweedse 
puzzel. Door de sterk ingekorte lesweek vorige week is de winnaar nog 
niet bekend. Maar volgende keer zul-
len we dan 2 mensen gelukkig maken 
door ze een prijs te geven aangeboden 
door ExxonMobil!

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

N
V


