
MANNA 3

VTKalender
ma 10/10   
 18:30  IAESTE: Info-moment jobraisen  VTK Groen 
 19:00  Lopen met Sport   Plateau
 19:00  Oefenwedstrijd voetbal   RUSS 
 21:00  Provinciegoliarde    Porter House  
di 11/10  
 19:00  Voordoop     Citadelpark  
woe 12/10  
 16:00  Beiaardcantus    Sint-Baafsplein 
 18:30  Oefenwedstrijd basketbal   Sportarena Tolhuis  
 19:00  Codesprint 1     VTK Groen   
don 13/10  
 15:30  Cultuur Kick-Off: Opnames   Opnamestudio Eén   
  De Laatste Show    
zon 16/10  
 23:00  Deadline applicatie    Online
  Winter Courses 2011    

10 oktober – 16 oktober

Woop woop!
De doopperdiode is weer in aantocht! 
Dinsdagavond begint het allemaal 
met de voordoop. De tweede- en ho-
gerejaars die meer willen zijn dan 
de gewone stervelingen, worden dan 
verkocht aan de meesters. Daarna 
begint de schachtenweek en kan ie-
dereen genieten van goedkoop eten 
en drinken dat verkocht wordt door 
de schachten, die natuurlijk de in-
vestering van hun meesters moeten 
terugverdienen. 
Maar ook buiten de doop staat er 
deze week alweer een VTK-program-
ma klaar om U tegen te zeggen: sport 
begint met hun oefenwedstrijden om 
de verschillende ploegen samen te 

stellen, IAESTE leert je hoe je sta ges 
moet versieren op het infomoment 
job raisen, onze computerexperts 
vliegen erin met de eerste codesprint 
van het jaar, cultuur neemt ons mee 
naar de opnames van De Laatste 
Show, de comillitones kunnen gaan 
zingen en drinken op de Beiaard-
cantus. Voor de autistische types 
onder ons die liever vasthouden aan 
gewoonten, is er uiteraard ook het 
lopen met sport en de traditionele 
goliarde op maandagavond. 
Conclusie: het wordt weer een super-
week!

Geniet ervan!
Alexander en Bob



Wil je je steentje bijdra-
gen aan IAESTE en een 
voordeel op een stage 
scoren?
Kom dan hier luisteren 
naar de how to’s en de 
know how’s van het job-
raisen!
Wij leggen je uit hoe je 
een bedrijf moet con-
tacteren om een stage 
te behalen, geven je nut-
tige tips en zorgen dat je 
er helemaal klaar voor 

Zin om WEB & ICT medewerker te worden en 
mee te helpen aan de site? Kom dan gerust 
eens langs op deze eerste code sprint! Meer uit-
leg over Web en ICT medewerker worden vind 
je op de site. Tot dan!

De Kick-off activiteit van dit jaar voor 
cultuur is ... een leuk avondje uit naar 
de opnamestudio’s van De Laatste Show! 
Diezelfde avond kunnen jullie jezelf nog 
op televisie bewonderen!
De busdienst naar de opnamestudio (en 
terug) is uiteraard inbegrepen in deze 
spotgoedkope prijs! 

In het vooruitzicht van het in-
terfacultair tornooi (IFT) or-
ganiseert VTK een oefenwed-
strijd basketbal. Zo kunnen wij 
ploegen samenstellen en kun-
nen we ons ook voorbereiden 
op winst op het IFT. Wees niet 
bang en schrijf je in!

Als VTK-lid kunnen jullie gebruik 
maken van SVN (subversion), een 
vorm van ‘Versiebeheer’. Versiebeheer 
is een manier om de veranderingen die 
gemaakt worden aan bestanden bij te 
houden en te delen met verschillende 
mensen. Het is onmisbaar voor teams 
die gezamenlijk aan software (lees: 
projecten informatica), websites of iets 
dergelijks werken. Ook als je niet in 
een team werkt, kan het heel handig 
zijn om al je wijzigingen bij te houden. 
Dus surf naar de VTK site en try it!

De doop is een verbintenisritueel waarin je 
een betere band krijgt met de prachtige kring 
VTK en niet te vergeten met iedereen die met 
VTK te maken heeft. Dinsdag begint de voor-
doop. Daar word je als schacht in de groep op-
genomen. Je wordt gekocht door een stelletje 
VTK-commilitones en deze worden je meesters 
tot en met vrijdag 21 oktober. Woensdag 26 
oktober is het dan tijd voor de doop en aanslui-
tend de doopcantus, hierna mag je jezelf vol-
waardig commilito noemen!

Opgelet: enkel 2de jaars of ouderen worden 
toegelaten!



Het interfacultair tornooi komt er aan en VTK wilt 
uiteraard schitteren op de grasgroene velden van het 
GUSB. Daarom is deze oefenwedstrijd voorzien om 
ons te helpen bij het samenstellen van de ploegen. 
Ideaal ook om wat feeling te krijgen met je toekom-
stige medespelers. Inschrijven op de site!

Deze maandag is het weer tijd voor één van de meest 
zotte en vooral zatte goliardes van het jaar: de pro-
vinciegoliarde! Het concept is zeer simpel, je drinkt 
gewoon zoveel mogelijk en bij het bestellen van je 
pint zeg je gewoon van welke provincie je bent. De 
stand wordt op een groot scherm bijgehouden.
De provincie die het meest gedronken heeft tegen 
het einde van de avond is gewonnen en wint de eeu-
wige glorie en het recht om de andere provincies 
eens goed uit te lachen. Dit jaar wagen we ons 

aan de Argentijnse 
Tango! In zes lessen 
zullen we trachten het 
niveau van de tango-
dansers in San Telmo 
te Buenos Aires te 
behalen! Voor meer 
informatie: check de 
site!

Graduating Engineer Event
@ AB-InBev

Do you want to find out more about AB-InBev and its company culture? 
Do you want to know what a career at AB-InBev is really like? 

Then why not come along to our Graduating Engineer Event on 19 October in our 
brewery in Leuven. The event will take place from 19h15

You will get the chance to visit our brewery, meet and speak to previous
graduates, trainees and senior managers and discover more about the unique 
opportunities available at AB-InBev. To realize our ambition of being the Best Beer
Company in a Better World, we need to have the very best people working for us. 
You could be one of our future leaders, so come along and find out more about 
how AB-InBev can fit in with your career ambitions.

To register for this event please email bestbeerjobevents@gtisolutions.co.uk
with the following information:
• 19/10
• Name
• University and degree you are studying + graduation year
• Shoe size (It is obligated to wear safety shoes in our breweries)

Places are limited so early registration is advised.
Registration is possible until 12 October 16h00.

V.T.K.



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

FOTO VAN DE WEEK

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

N
V

Ook deze week biedt 
ExxonMobil een leuke 
prijs aan voor een ge-
lukkige sudokuoplos-
ser. De winnaars van 
de vorige manna’s 
zijn David De Lille 
en Sander Somers. Zij 
hebben respectieveli-
jk een messenset en 
een Risk Express ge-
wonnen! Ze mogen 
hun prijs komen af-
halen in VTK Blauw.

Vergeet je naam en e-mailadres niet in te 
vullen als je kans wil maken op de man-
naprijs. Steek ook maar één opgeloste sudoku in de mannabus, als 
je er meerdere afgeeft, word je meteen gediskwalificeerd!


