
 MANNA 7  

 VTKalender 
 ma 05/11  
 19:00 Latex-les    Aud A  
 20:00 FRiS Vergadering 3   VTK Groen  
 21:00 BEST goliarde    Porter House  
 di 06/11  
 19:00 Kommaneuken ‘t Civielke 2  VTK Groen 
 wo 07/11  
 16:30   Got-IT?     The Zone 
 do 08/11  
 18:15   Kroegentocht Leuven   Rozier 
 vr 09/11  
 16:00   CenEka Lanparty   Therminal 

 05 november – 11 november 

Yo yo yo VTK’ers,

Nu iedereen uitgerust is na het lange 
weekend kunnen we er weer stevig 
tegenaan met een goed gevulde VTK-
week. De eerstejaartjes onder jullie 
zullen waarschijnlijk volop aan het 
leren zijn voor de testjes dit weekend, 
maar geef toe: een beetje ontspanning 
kan nooit kwaad!
Maandagavond is er een LaTeX-initia-
tieles in auditorium A. Voor alle duide-
lijkheid: je moet hiervoor geen LaTeX-

pakje gaan kopen! Als je je marginaal 
wilt verkleden, wacht je beter tot 
dinsdag want dan is het gabber cantus. 
Damn Niggah! Donderdag schuimen 
we de Leuvense studentenbuurten 
af en zoals altijd betekent dit: veel 
bier voor weinig geld! Wie zich vorige 
kroegentochten nog herinnert, zal 
beamen dat dit echt een niet te missen 
activiteit is. 

Yeah, man!
Laurien en Emma



 IAESTE 

Zin om deze zomer op 
buitenlandse stage te gaan, 
maar weet je niet hoe dat 
allemaal in zijn werk gaat? 
Kom dan deze donderdag 
naar het IAESTE-infomoment 
in de Jozef Plateauzaal om 
20u! Na het infomoment 
kan je ook nog wat proeven 
van de IAESTE-sfeer op de 
International Evening.

 BEST GOLIARDE 

Wie af en toe eens door de 
 Plateau passeert, heeft ons 
normaal gezien al wel in de hal 
of vooraan je auditorium zien 
verschijnen. Wie toen heeft 
opgelet, weet ondertussen al dat 
wij met BEST je Europa op een 
blaadje aanbieden. Wij hebben 
93  groepen over heel Europa, in 
onze ogen zijn dat 93 plaatsen 
waar nieuwe vrienden en ervarin-
gen zitten te wachten. Kom naar 
ons op de goliarde om een bab-
beltje te doen en meer te weten 
te komen over ons, wij zorgen 
ook voor entertainment waar 
bonnetjes mee te verdienen zijn.

 Toastmasters Demo Meeting 

Wil je je presentatie- en leidersskills naar het volgende niveau 
brengen? Lijkt het je bovendien interessant dit in het Engels te 
kunnen doen zodat je meer waard bent op de internationale 
arbeidsmarkt? Dan is Toastmasters iets voor jou! Maandagavond 
organiseren ze een demo meeting, zodat je kan zien hoe zij werken 
en wat je daar kan bijleren. Stuur alvast snel een mailtje naar 
vlad.gliga@edu.vlerick.com om je aanwezigheid te bevestigen!

 KROEGENTOCHT LEUVEN 

Met de openingsfuif en de doop-
periode achter de rug wordt het 
weer hoog tijd om onze collega’s in 
 Leuven eens een bezoekje te bren-
gen in de vorm van een aloude stu-
dentikoze klassieker: een kroegen-
tocht! Mobiliseer je vrienden, schrijf 
je massaal in op de website en 
vergezel ons naar Leuven om daar 
de blijde boodschap te gaan verkon-
digen dat wij, Gentse studenten, pas 
écht weten hoe je een feestje bouwt! 
Prijs: €12/€17 lid/nt lid

 GABBERCANTUS  

We lachen er soms 
wel mee, maar stiekem 
zouden we graag zelf 
eens een avondje als 
hakker doorbrengen. 
Wegens het grote succes 
van enkele jaren terug, 
gaan we ons een tweede 
avond zo verkleden. 
Daarom deze gabbercan-
tus! Kom dinsdag 06/11 
verkleed als hakker en 
betaal €6, anders betaal 
je €8.



 IAESTE 

Zin om deze zomer op 
buitenlandse stage te gaan, 
maar weet je niet hoe dat 
allemaal in zijn werk gaat? 
Kom dan deze donderdag 
naar het IAESTE-infomoment 
in de Jozef Plateauzaal om 
20u! Na het infomoment 
kan je ook nog wat proeven 
van de IAESTE-sfeer op de 
International Evening.

 ONDERWIJSEVALUATIES  

De laatste week van de OE’s gaat in! Nog tot 
9/11 kan je ze invullen. Ga zo snel mogelijk naar 
http://vtk.ugent.be/oe en kijk welke vakken jij kan 
evalueren. Ook deze week kan je nog je beloning 
komen halen in de hal, en als we 50% deelname 
halen, dan geeft de onderwijsdirecteur een gratis 
vat op een goliarde. Sommige richtingen hebben 
de 50% al overschreden, dus het is mogelijk!

 INFOMOMENT ROMEREIS 

Ben je ook zo benieuwd wat je tijdens de Romereis 
allemaal te zien zult krijgen? Kom dan zeker langs 
op het infomoment op woensdag 14 /11 om 20u in 
auditorium D en ontdek alles over deze nieuwe reis! 
De plaatsen zijn beperkt, dus wees er zeker bij!

 GOT-IT? 

Met Got-IT? richten we ons speciaal op de 
studenten Computerwetenschappen en Elektro-
techniek.  We organiseren bedrijfspresentaties 
en een panelgesprek tussen bedrijven die ijverig 
rekruteren in jullie richting. Een spelletje laser-
shooten zorgt voor de nodige ontspanning. Het 
event wordt afgesloten met broodjes. Inschrijven 
kan op vtk.ugent.be/recruitment na het uploaden 
van je CV. Inschrijvingen staan nu open voor 
zowel de eerste als de tweede master. 
Woensdag 7/11 , 16:30 - 23:00, The Zone

 SNOWWORLD LANDGRAAF  

Op 20/11 hebben de sporties een 
NIEUWE activiteit voor jullie in petto! We 
gaan met een bus vol enthousiastelingen 
het grootste indoor-skipark van Europa 
onveilig  maken.  In jullie inschrijvings-
geld is inbegrepen: busreis, inkom Snow-
world Landgraaf, Ski/Board-gerief en een 
drankje in de cafetaria achteraf. 
Inschrijvingen voor deze spetterende 
gloednieuwe activiteit gaan open op 
dinsdagavond 6/11 vanaf 19 uur.

 IFT: SPORTIEVE DAMES 
GEZOCHT !

Voor het IFT zijn wij nog op zoek 
naar sportieve dames die ons team 
willen versterken in het veldlopen, 
volleybal en basketbal. Wij hebben 
jullie nodig om een prachtprestatie 
te kunnen leveren en de andere 
kringen de loef af te steken. We 
geloven er in, YES WE CAN. Geïn-
teresseerd? Mail dan als de bliksem 
naar sport@vtk.ugent.be.

 OEFENWEDSTRIJD BASKET 

Dag beste VTK-basketballers. Het 
IFT en IFK komt eraan en daarvoor 
rekenen we op onze basketballers. 
Om al even te oefenen voor de 
echte strijd, wordt er voor jullie een 
oefenmatch georganiseerd. Zo raken 
jullie al beter op elkaar ingespeeld 
en kunnen we een evenwichtig team 
samenstellen. Deze zal plaats vinden 
op dinsdag 06/11 van 18 uur tot 19 
uur in de Tolhuis Arena. We spreken 
af om 17u45 aan de ingang. Zin om 
mee te doen? Stuur dan snel een 
mailtje naar sport@vtk.ugent.be.



 FOTO VAN DE WEEK 

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

Deze week hebben we een Zeeslagpuzzel voor jullie klaar. Vul de boten die naast 
het veld afgebeeld staan in op het veld. De cijfertjes naast het veld geven aan 
hoeveel stukjes boot er zich in die rij of kolom bevinden. De bootjes mogen niet 
botsen met elkaar en we hebben jullie al geholpen door hier en daar wat golfjes te 
tekenen. De snuggeren onder jullie hebben het al door: daar vaart geen bootje!

Steek de opgeloste 
puzzel voor woens-
dag ingevuld binnen in 
de mannabrievenbus 
in VTK Blauw en maak 
kans op een supercool 
Magic Rubik’s Cube! 
Let wel: meerdere 
Manna’s binnengeven 
(bijvoorbeeld 18, zoals 
Wouter Nys) verhoogt 
je kansen niet!

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

N
V

  VTK Poulewinnaar: Klaar Voor Het IFT!

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

 PUZZEL VAN DE WEEK 


