
 ma 28/11 
 19:00 Préski-loop    Plateau / GUSB
 21:00 Shotjes goliarde   Delta 

 di 29/11 

 17:00 Internshipfair    UFO 
 20:00 Burgies on stage   Delta 
 

 woe 30/11 

 19:30 Infoavond IAESTE   AUD D
 20:45 Zwemtraining    GUSB 
 
 do 01/12 
 19:30 Filmavond    AUD K

MANNA 10
28 Nov - 2 Dec: Tien om te zien week

Hey VTK-ers!
 
TIEN! Een getal waar zovelen onder 
ons naar streven. Een getal dat bijna  
een heilige betekenis heeft. Deze 
week staat echter niet enkel in  
teken van dit enorm belangrijk ge-
tal, er is namelijk ook veel te ZIEN! 
Zo kan je onder andere eens gaan 
ZIEN naar de bedrijven die op de in-
ternshipfair staan. Keuze genoeg, 
het zijn er zeker meer dan TIEN. Bov-
endien kan je ZIEN naar de muzikale 

burgies of archies onder ons tijdens 
Burgies on Stage. Dat is echter nog 
niet alles! Daarnaast zal IAESTE je 
eens laten ZIEN wat zij allemaal in 
de aanbieding hebben. Als afsluiter  
kan je gratis een film beZIEN in  
auditorium K. Zelfs een heruit- 
zending van “TIEN om te ZIEN” is een 
mogelijkheid, stem dus vlug! 
Hou je oog jes dus maar goed open 
en geniet van de beZIENswaardige 
week!
Kirsten en Dries

VTKalender 



 SHOTJES GOLIARDE 
SHOTS! SHOTS! SHOTS! aan één euro!  
Maandagavond wordt Delta een oorlogs- 
gebied, maar dan met meer alcohol.  
Kom zeker af, het wordt een feest om 
niet te vergeten! Al onze leden kunnen 
ook nog steeds hun kaart komen laten 
scannen voor een Delta bonnetje.

 VTK AWARDS 
Het is weer zover, de tijd waarin de burgies 
en archies met een speciaal talent in de  
bloemetjes gezet worden met de VTK-awards! 
Voor diegene die nog niet weten wat dit inhoudt:  
er zijn 20 categorieën waarvoor je burgies en  
archies kan nomineren. Na deze nominatie 
gaan de meest gekozen schatten door naar de  
stemmingsronde. Zowel nomineren als stemmen 
gebeurt via de site. Ga dus sneller dan een ninja 
naar vtk.ugent.be en nomineren maar! 

 PRESKI-LOOP 
Maandag gaan we weer lopen rond de 
watersportbaan! Deze keer in een leuk 
thema: de skireis. Kom lopen met je  
skipak, skibril en muts! De persoon die het 
best verkleed is, krijgt een mooie prijs! 

 IFK ZAALVOETBAL DAMES 
Deze keer is het aan de dames om zich 
te bewijzen in het zaalvoetbal! Ze spelen 
twee wedstrijden: één tegen VLK en één 
tegen Politeia. Kom onze dames zeker 
meeschreeuwen naar de overwinning!

 INTERNSHIPFAIR 
Zin om na twee of drie jaar bacheloropleiding je eerste stappen in de  
bedrijfswereld te zetten? Wil je de opgedane kennis eindelijk in de praktijk 
toepassen? Zoek je een mogelijkheid om je volgend academiejaar voor  
3 à 6 studiepunten lichter te maken? Dan is VTK Internshipfair the place 
to be! Kom op 29 november tussen 17u en 20u langs in het UFO.  



 IAESTE INFOAVOND 
Begint het na al die jaren met je neus in de 
boeken al wat te kriebelen om die opgedane 
kennis in de praktijk om te zetten? Dan wordt 
het tijd om een stage te overwegen. Maar als 
je naast wat werkervaring ook op zoek bent 
naar een onvergetelijke levenservaring, ben 
je bij IAESTE aan het juiste adres. Verleg je  
grenzen op alle mogelijke manieren op een 
stage in het buitenland! Geïnteresseerd? 
Kom dan zeker naar onze infoavond op 30/11 
om 19u30 in auditorium D. See you there!

 ZWEMTRAINING 
Op maandag 5 december vindt de zwem- 
marathon plaats! Tijdens deze 3 uur  
durende aflossingswedstrijd moeten we zo 
veel mogelijk baantjes zwemmen. Hiervoor  
hebben we heel veel zwemmers nodig,  
iedereen telt! Om ons voor te bereiden gaan 
we woensdagavond de laatste zwemtraining 
organiseren. Deze vindt plaats van 21u tot 
22u in het zwembad van het GUSB. Afspraak 
om 20u45 aan de ingang.

 SHOT VAN DE WEEK @DELTA 
Deze week is de shot van de week PASSOA! 
Kom dus zeker eens langs in Delta om dit  
lekkers te drinken voor slechts 1 euro!

 BURGIES ON STAGE 
VTK organiseert voor het derde jaar op rij  
‘Burgies On Stage’! De ideale gelegenheid voor 
bands met burgie of archie-studenten om te 
laten zien wat ze waard zijn! Drie bands zullen 
hun talent komen tonen vanaf 20 uur in Delta. 
Kom zeker het talent aanschouwen van jullie 
medestudenten!

 FILMAVOND 
Cultuur organiseert voor jullie een filmavond 
op 1 december met een film die nog door  
jullie beslist moet worden! Stem in de poll 
op facebook welke film je het liefst zou zien, 
deze wordt afgesloten op maandagavond. 
Neem je vrienden mee en kom met ons  
kijken in auditorium K in de Plateau om 19:30. 
Hapjes en frisdrank worden ook voorzien!



Proficiat aan Wannes Bilcke! Jij 
hebt het IAESTE raadsel correct  
opgelost en Australië herkend! Je mag je 
drone maandag ophalen in VTK Blauw! 

Deze week hebben we een multi-binaire 
puzzel klaarstaan voor jullie. Steek de  
opgeloste Manna binnen in Blauw voor 
woensdagmiddag en maak kans op een 
nieuwe prijs!

 PUZZEL VAN DE WEEK 

naam.........................................................................    

e-mail........................................................................

 FOTO VAN DE WEEK 

 JENEVERLOOP 


