MANNA 4
17 - 21 Okt: IFK-week
Hey VTK-ers!
Deze week start het IFK, de interfacultaire kampioenschappen! VTK
met al zijn burgies en archies bewijst
jaar na jaar dat we niet alleen als
ingenieur superieur zijn, maar zeker
ook ons mannetje kunnen staan op
sportief vlak! Ook dit jaar streven
we naar de bekers! Ben je dus wat
sportief aangelegd of heb je zin om

met een wedstrijd mee te doen, laat
sport het weten! Niet te vergeten
presteert iedereen beter met wat
aanmoediging dus ook supporters
zijn steeds welkom! Schreeuw ze
naar de overwinning en geniet van
de sfeer en een pintje achteraf. Wij
zijn er alvast te vinden. Tot dan!
Dries en Kirsten
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VTKalende
ma 17/10

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

IFK tafeltennis				GUSB
Lopen rond de watersportbaan		
Plateau / GUSB
Initiatiedoop				Therminal
IFK minivoetbal				GUSB
Goliarde				Delta

di 18/10
18:30

Sector Day - Construction & Dredging The Zone

wo 19/10
16:00

VTK @ Beiaardcantus			

Sint-Baafsplein

do 20/10
19:30
19:45

Ouderinfoavond				AUD A
Bierbowling				Overpoort Bowl

INITIATIEDOOP
WiBa zit er bijna op, bijna krijgen jullie jullie leven weer voor even terug. Een eerste last valt
hopelijk van jullie schouders. Dan is nu de tijd aangebroken om een nieuw initiatief van VTK te
lanceren. Sommigen onder jullie zullen hier al over gehoord hebben, anderen zullen het met veel
plezier kunnen leren kennen. Het gaat over de ‘Initiatiedoop’. Hierbij gaan jullie in groepjes een
‘top secret’ activiteit tot een goed einde proberen brengen. Eens dit gelukt is, worden jullie
opgevangen door ouderejaars die dan jullie peter en meter worden. Daarna zakken we allemaal af
naar Delta om er een stevig feestje van te maken want WiBa is eindelijk gedaan!!! Inschrijven op
de site is nodig om deel te kunnen nemen.

BEIAARDCANTUS
De traditie gaat voort! Alle FK-kringen
komen samen om er een zotte cantus
van te maken. Niets beter daarvoor dan
de cantuszaal even vaarwel te zeggen
en het Sint-Baafsplein onveilig te maken.
Alsof dat nog niet genoeg is, zal er op
de Beiaardcantus begeleiding zijn van de
beiaard zelf!! Zorg er voor dat je dit zeker
niet mist, want de plaatsen zijn beperkt.

SECTOR DAY - CONSTRUCTION &
DREDGING
Dinsdag vindt de Sector Day Construction &
Dredging plaats. Deze eerste networking
activiteit omvat een lasershoot en diner
samen met bedrijfsvertegenwoordigers uit de
sector. Het is bovendien volledig gratis, maar
we geven wel voorrang aan tweede masters.
You’re welcome at The Zone rond 18:30 of voor de
Plateau rond 18:15 waar we met de fiets zullen
vertrekken.

IFK TAFELTENNIS & IFK MINIVOETBAL
Vandaag verdedigt VTK zijn sportieve eer op het IFK
tafeltennis en minivoetbal. Speel je competitief tafeltennis of wil je gewoon recreatief eens tafeltennissen
tegen studenten van een andere faculteit, stuur
dan snel een mailtje naar sport@vtk.ugent.be.
De niet-geklasseerden beginnen eraan om 18:15 en de
geklasseerden om 20:15. Voor het minivoetbal speelt
VTK 3 de voorronde van het toernooi tegen VLK 3.
Supporters zijn ook altijd welkom! Tot in het GUSB.

VTK QUIZ
De jaarlijkse traditie van de VTK-quiz wordt
ook dit jaar voortgezet. Hier zullen proffen,
alumni, ereleden, assistenten en VTK-leden
het tegen elkaar opnemen. Deze intelligente
geesten zullen op de proef gesteld worden
door een reeks uitdagende onderwerpen.
Je kan je inschrijven in groepjes van 4 vanaf
17 oktober om 18:00!

BIERBOWLING
Klaar voor een epische avond? Wij alvast
wel! Donderdag 20 oktober gaan we bierbowlen in de Overpoort Bowl. Want geef
toe, wat is er beter dan pintjes drinken en
sport combineren?

GOLIARDE
Kom maandag nog eens langs Delta met je
lidkaart en je krijgt weer een bonnetje. Onze
nieuwe commilitones krijgen voor de eerste
keer twee bonnetjes! See you there!

CENEKARAMBA
Woensdag gaat CenEka in Delta de
Latijns-Amerikaanse toer op! Je kan genieten van shotjes en heerlijke cocktails met
tequila en rum in Delta! Muziek wordt verzorgd door de house-dj.

ONDERWIJSEVALUATIES
De onderwijsevaluaties zijn al weer
even bezig en naar goede gewoonte
deelt FRiS weer heerlijke chocolade
uit aan alle studenten die ze ingevuld
hebben. Dus surf snel naar
http://vtk.ugent.be/oe/ en kom je reep
claimen in de hal van de plateau.

UGENT TRUI
Altijd al een coole UGent trui gewild? Deze
kan je vanaf nu via de VTK cursusdienst
aanschaffen! Kom je maat passen tijdens
de openingsuren van VTK Pi en bestel je
trui! Wij bieden verschillende modellen en
kleuren aan, met optioneel een VTK schild
op de rug. Voor meer info en/of bestellingen,
mail naar cursus@vtk.ugent.be.
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OPENINGSFUIF

PUZZEL VAN DE WEEK
Proficiat aan Lien de Dijn, Tibo De
Bolle en Jeroen Flipts! Jullie mogen
je prijs komen ophalen in VTK blauw.
Zoals jullie zien, is er deze week
opnieuw een sudoku voorzien. Laat
die hersenen maar wat werken!
(PS: hij is simpeler dan die van de eerste
week.) Steek de opgeloste Manna
binnen in Blauw voor woensdagmiddag
en maak kans op een nieuwe prijs!
naam....................................................
e-mail...................................................

