
 MANNA 17 

 ma 11/03 
 18:30 Infomoment Summer Courses  VTK Groen 
 19:00 Lopen met penning en cultuur  Plateau  
 19:00 IFK Minivoetbal heren: achtste finale GUSB 
 21:00 Champagnegoliarde   Porter House 
 di 12/03 
 09:00 CenEka IMEC-nocturne   Onbekend 
 19:00 Kommaneuken ‘t Civielke 4  VTK Groen 
 19:45 Muurklimmen    Stadium Coupure 
 20:00 Ingenieurscantus   Paviljoen 
 woe 13/03 
 12:00 Solli-2-daagse    Vlerick Management School 
 17:30 EBEC Ghent    UFO 
 19:00 Speedteamtraining III   Plateau 
 20:00 Cultour:     Conservatorium - Miryzaal 
  Edding Kwartet & Michel Renard 
 20:30 IFK Zwemmen    GUSB 
 21:00 IFK Basket heren: kwartfinales  GUSB 

 11 maart - 17 maart 
 Gegroet VTK-ers! 

Zin om de decadentie van het Galabal te 
herbeleven? Geen nood: op de champagne-
goliarde worden de overige flessen cham-
pagne aan dumpprijzen verkocht. Kom op 
tijd want op is op! 
Hoe hoog is jouw ingenieursgehalte? En 
hoe zit het met jouw gezonde boerenver-

stand en praktische aanpak? Zit dit al-
lemaal wel snor bij jou, stel dan je team sa-
men en neem het deze woensdag op tegen 
andere teams op EBEC Ghent. Mocht je 
team toch niet zo een hoogvlieger zijn, dan 
zijn er gratis hotdogs om je te troosten.

May the odds be ever in your favor,
Emma en Laurien

 VTKalender 



 TOASTMASTERS 

Nu iedereen opnieuw gerodeerd is voor het 
tweede semester en de planning weer wat 
vlotter op orde begint te komen, is het 
weer tijd om onze Toastmasters meetings 
in te plannen. Elke eerste en derde maandag 
van de maand kan je weer aan je public 
speaking skills komen werken! Afspraak dus 
op maandag 18/03 om 20u in Vlerick Gent!

 CHAMPAGNEGOLIARDE  

Het galabal was er weer eentje voor in de annalen, 
maar alle champagne is niet op. Daarom vanavond 
een speciale Champagnegoliarde! Kom vanaf 21u naar 
de Porters voor het traditionele gratis bonnetje, 
daarnaast is er ook de mogelijkheid om aan €15 een 
fles champagne te kopen! Kom zeker op tijd, want 
het durft snel te gaan met dergelijke prijzen... 

 CULTUUR  

Cultour is een nieuw project dat 
opgestart is door het FK ter vervang-
ing van de cultuurcheques. Via Cultour 
kunnen wij jullie tickets voor zowel to-
neel als muziek goedkoper aanbieden! 
De plaatsen zijn echter beperkt, dus 
schrijf je zeker in! Na inschrijving kan je 
je ticket komen ophalen en betalen in 
VTK Blauw. Op 13 maart gaan we naar 
Edding Kwarter & Michel Renard, voor 
een streepje klassieke muziek en op 19 
maart gaan we voor de toneelliefheb-
bers naar Anamorphosis. Meer info over 
beide voorstellingen is te vinden op de 
VTK-site! 



 EBEC 

Op woensdag 13 maart om 
17.30u in het UFO gaat de 
eerste ronde van de European 
BEST Engineering Competi-
tion van start. Teams strijden 
in 2 aparte categorieën: Case 
Study, waar dit jaar een case 
wordt gegeven door Deloitte. 
Team Design, wat dit jaar een 
uitdagende opdracht inhoudt. 
Het eindresultaat wordt dan 
voorgesteld door een jury 
van proffen, ingenieurs en de 
decaan. De deelnemers worden 
uiteraard verwend met gratis 
hotdogs en drankjes tijdens de 
competitie. Ze krijgen ook een 
t-shirt en kans om prachtige 
prijzen te winnen (vb. tickets 
heen en terug naar Londen). In-
schrijven kan nog t.e.m. dinsdag 
12 maart op: http://vtk.ugent.
be/best/nl/ebec/ghent 

 BEST 

Nog wat tijd vrij in je zomer en 
zin om je ergens in Europa te 
gaan amuseren, nieuwe -meestal 
oversociale- vrienden te maken 
en tegelijk nog iets bij te leren? 
Appliceer dan voor zondag 17/03 op 
www.best.eu.org, tussen onze 60 
courses staat er zeker iets dat jou 
zal aanspreken. Kom zeker vanavond 
om 18u30 naar Groen af voor meer 
uitleg en stel ons al je vragen.

 ONDERWIJSEVALUATIES 

Dit is de laatste week van de OE’s! 
Woensdag delen we beloningen 
uit in Zwijnaarde en de rest van de 
week zitten we in de hal van de 
Plateau. Het deelnamepercentage 
ligt nu al hoger dan vorig semester, 
en als we 50% halen, dan geeft de 
onderwijsdirecteur een gratis vat. 
Invullen dus!

 KLEUTERCANTUS     

Zit je in het eerste of tweede jaar en zou je wel eens willen 
weten hoe een cantus nu eigenlijk in elkaar zit? Of ben 

je misschien al een echte cantusser, en heb je wel zin om 
nog eens goed te drinken, liedjes te zingen en je vreselijk 
te amuseren... Dan is deze cantus op dinsdag 19/03 ideaal 
voor jou! Hét moment om te bewijzen dat de eerstejaars 

en tweedejaars ook een pintje (of meerdere) kunnen 
verzetten! Voor degenen die voor de eerste keer cantussen 

is er een korte inleiding rond 19.30u.



 FOTO VAN DE WEEK 

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

Een niew soort sudoku:
Elk cijfer van 1 tot en met 
9 moet exact één keer 
voorkomen in elke rij, elke ko-
lom, elke zwartomlijnde vorm en 
in de groep van 9 grijze cellen. 
Steek je oplossing voor woens-
dag binnen in Blauw en win een 
set glazen voor op kot!

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

N
V

 PUZZEL VAN DE WEEK 

De winnaar van vorige week is Gaetan Poelman. Proficiat, je kan je cinematickets 
komen ophalen in VTK Blauw!

 Overly manly men op de goliarde   


