MANNA 14
20 -24 Feb: Knalweek
Hey VTK-ers!
Deze week een kort tekstje, want er
zijn enorm veel activiteiten waarop
we kunnen knallen deze week! Zo
vliegen we er maandag direct in
en knallen we erop los tijdens de
paintball. Erna kunnen we knallen
op de beats van Delta tijdens de

VTKalender

cocktailfuif. Ook donderdag wordt
het zeker de moeite! De squashballen zullen tegen de muur knallen
tijdens het toernooi. En dan is er nog
de kleutercantus wat zeker een knalfeestje wordt met al die New Kids!
Fijne week!
Droes & Kristy

ma 20/02

18:30
19:00
19:00
21:00

Initiatiedoop 4 - paintball		
Paintball Gent
FRiS-vergadering 4			
VTK Groen
Lopen rond de watersportbaan		
Plateau / GUSB
Cocktailfuif Radioactive			Delta

di 21/02
19:00
19:20
19:30

Kick-off robotcompetitie		
iGent Toren
Speedteamtraining			Blaarmeersen
Comedy Night				De Centrale

woe 22/02
18:00
20:00

Codesprint III				VTK Groen
IFK Zwemmen				GUSB

do 23/02
19:30
20:00

VTK Squashtoernooi			
Stadium Coupure
Kleutercantus				Delta

vr 24/02
20:30

Vriendjes- en familiecantus		

Delta

SQUASHTOERNOOI
Deze week gaan we squashen aan
de Coupure. Inschrijven kan op
de VTK-site, iedereen is welkom!
Dit toernooi geldt ook als training voor
het IFK squash van volgende week.

COCKTAILFUIF RADIOACTIVE
De tweede cocktailfuif van het jaar is volledig in
het thema van radioactiviteit. Kom de stralende
cocktails proeven voor maar 3 euro!! De echte
onderzoeker stopt natuurlijk niet bij 1 cocktail en
we belonen die nieuwsgierigheid. Kaarten worden
verkocht aan 10 euro waarmee je 4 cocktails kan
verkrijgen. Ervaar de radioactieve sfeer in Delta
en mis dit feest niet. Het wordt een knaller!!

COMEDY NIGHT
We willen het semester al lachend beginnen!
Voor de luttele prijs van 5 euro (lid) of 8 euro
(niet-lid) kan je genieten van een schitterend
optreden van Jens Dendoncker, Bas Birker en
Thomas Smith. De Comedy Night gaat door
op dinsdag 21 februari in De Centrale. We gaan
van start om 20 uur, deuren gaan open om
19u30. Schrijf je snel in op de VTK site!

IFK ZWEMMEN
Woensdag vindt de laatste belangrijke
zwemwedstrijd van het semester plaats,
het IFK Zwemmen. We zoeken nog
deelnemers in alle categorieën, allen
50 m: vrije slag, schoolslag, rugslag en
vlinderslag, zowel dames als heren. Ook
al ben je geen echte topzwemmer, je kan
zeker ons team versterken! Laat zo snel
mogelijk iets weten door een mailtje te
sturen naar sport@vtk.ugent.be.

ROBOTCOMPETITIE
In 2017 organiseert de UGent i.s.m.
Dwengo de tiende editie van haar robotcompetitie. Verschillende teams laten
hun zelfgebouwde robot met een andere
robot duelleren. Interesse om deel te
nemen, maar heb je nog vragen? Kom
naar de kick-off in de iGent in het
Technologiepark, dinsdag om 19u. Meer
info: www.ugent.be/robotcompetitie!

SPEEDTEAMTRAINING
De 12 urenloop nadert weer met rasse
schreden, dus is het weer tijd om
gezamelijk aan onze conditie te
beginnen werken. Speedteamcoaches
Kasper en Jim nemen ons elke
woensdag mee naar de piste in de
Blaarmeersen. Afspraak om 19u20 aan
de Plateau (met de fiets) of om 19u30
aan de piste.

VRIENDJES- EN FAMILIECANTUS
Al dat plezier en jolijt op die cantussen, het zou
niet mooi zijn om dat enkel voor onszelf te houden. Op deze cantus vraag je je ma, pa, zatte
nonkel, neef, nicht, broer, zus mee
, al vraag je de woestijnrat van je kuisvrouw mee,
het maakt niet uit! Hoe meer zielen hoe meer
vreugd. Hoe leg je dit uit aan je familie: Een sfeervolle activiteit vol zang en versnaperingen, af en
toe eens een geintje en nuttiging van het
gerstennat. Hoe leg je dit uit aan je vrienden: Gaan
we ons vanavond is den bak af zuipen? Ja? Ok.

SHOT VAN DE WEEK
Deze week kan je genieten van een shot
Passoa voor slechts 1 euro in Delta!

CODESPRINT III
Wil je meehelpen aan de VTK website
en wat web development skills opdoen?
Kom dan zeker langs op de Codesprint!
Hier leer je werken met Python en
het web framework Django, onder
begeleiding van Web&ICT. Ervaring vooraf
is niet vereist. Er wordt door ons eten en
drank voorzien.

JOBFAIR
1, 2, 3, ..., 130 bedrijven op de Jobfair!
BAM, dat is al één record dat dit jaar
gesneuveld is. Samen met jullie gaan
we ervoor zorgen dat er nog minstens
één zal sneuvelen, dat van het aantal
aanwezige studenten! Schrijf je nu
in op de careersite en maak kans op
een mooie prijs. See you @ ICC op
28 februari van 12u tot 18u.

INITIATIEDOOP 4 - PAINTBALL
The Initiatiedoop continues. Deze keer gaan
we paintballen in onze mooie, prachtige,
lieve en leuke stad Gent. Paintball Gent!
Werkt je peter of meter serieus op je
systeem? Tijd om een verfbol tussen zijn
of haar ogen te knallen, want ja de peters
en meters mogen weer mee deze keer!
Plaatsen zijn beperkt dus wees er snel
bij. Je inschrijving is pas geldig wanneer je
betaald hebt in blauw. Deze activiteit is
enkel voor eerstejaars en hun peters en
meters.

KLEUTERCANTUS
Aan alle eerstejaars die willen cantussen: proficiat!
Aan alle andere eerste jaars: verander van gedacht!
Op donderdag 23 februari gaat de fantastische
kleutercantus door! Ben je eerstejaars en heb je zin
om te cantussen? Dan is dit je kans! Deze cantus
wordt geleid door de nieuw gedoopte tweedejaars.
Indien je nog nooit gecantust hebt, is dit de ideale
moment om ermee te starten. Om 19u45 wordt een
korte uitleg gegeven over hoe een cantus verloopt,
waarna het Io vivat wordt ingezet om stipt 20u00!
Het thema dit jaar is New Kids. Kom verkleed en
betaal slechts 6 euro in plaats van 8!

EK

WE
FOTO VAN DE

SPEEDTEAM

TRAINING

PUZZEL VAN DE WEEK
Proficiat aan Elisabeth Hoffman en
Johannes Lips. Jullie winnen elk een ticket
voor het fantastische Galabal der
Ingenieurs! Kom het deze week ophalen
in VTK Blauw!
Deze week keren we terug naar de
standaard sudoku’s. Dien je manna in
voor woensdagmiddag in bij VTK Blauw
en maak kans op een nieuwe prijs. Veel
succes!
naam.........................................................................
e-mail........................................................................

