
MANNA 6
28 Okt - 1 Nov: Halloweenweek

Quiz

Hallookes! Of je het nu wilt of niet, we 
zijn reeds in het midden van het eerste 
semester beland. Maar geen paniek! 
Ook deze week heeft VTK weer een 
heel wat activiteiten voor je klaar sta-
an. Zoals de traditie het al kan voor-
spellen hebben onze vrienden van team 
Feest weer een fantastische goliarde in 
petto voor jullie. Kom dus zeker langs en 
geniet mee van een van hun cocktails in 
een magische sfeer door de blacklights
Ontdek de tak van consultancy en 
misschien kom je op de Sector day wel 

te weten of deze sector iets voor jou is.
En laten we vooral nog eens benadruk-
ken dat er vrijdag geen lessen zijn van-
wege een feestdag! Vergeet ook zeker 
niet het raadseltje op de laatste bladzi-
jde van deze Manna in te vullen en voor 
woensdag 12u in te dienen in de brieven-
bus in VTK Blauw, er vallen steeds moo-
ie prijzen te winnen!
Heel veel plezier!

Veel liefs, 
Iris, Fran en Margot



Cocktail Goliarde
COCKTAILS! COCKTAILS! COCKTAILS!

Deze maandag combineren we ‘the 
best of both worlds’: blacklight en 
cocktails! Je kan bovenop je bonne-
tje ook cocktails aankopen aan heel 
democratische prijzen. Voor 10 euro 
krijg je 4 cocktails. Voor 1 cocktail 
betaal je 3 euro. Be there or be squa-
re!

BEST Soft Skills Track
Op donderdag 7 november organiseert 
BEST in samenwerking met het bedrijf 
Smart Solutions een soft skills training 
over het ‘Insights Discovery Model’. Hier 
leer je op een interactieve en professione-
le manier omgaan met verschillende types 
personen.

De planning van de avond is als volgt:

17:30 Vertrek aan Plateau met bus
18:30 Walking dinner, rondleiding en intro-
ductie
19:15 Training ‘Insights Discovery Model’
21:30 Receptie en networking
22:30 Vertrek naar Plateau met bus

Inschrijven is gratis en kan via de 
QR-code tot en met 1 november.

Citytrip Amsterdam
Na een hiatus van 2 jaar organiseert VTK opnieuw haar prachtige citytrip. 2 dagen 
vol plezier en culturele verrijking en dat voor een zeer democratische prijs. Dit jaar 
gaan we citytrippen naar nergens minder dan de hoofdstad van het Noorden: AM-
STERDAM! Wij voorzien jullie in verblijf, vervoer en ter plaatse krijgen jullie van ons 
een fiets. Deze kan je 24 u lang gebruiken zoveel als je maar wil. Op de avond van 
toekomst gaan we verbroederen met een studentenkring uit het Amsterdamse. 
De informatica-people daar denken zich te kunnen meten met ons, maar we zullen 
ze snel duidelijk maken welke kring de beste is! 

Cursus
Ook deze week kan je op deze momenten 
cursussen kopen in VTK Pi!

 Ma: 11:15 - 13:00
 Di: 12:45 - 14:30 
 Woe: Gesloten  
 Do: 09:45 - 11:30 
 Vrij: Gesloten



Buddy Evening
Om de internationale studenten wat meer te integreren in het Gentse studenten-
leven, zullen er doorheen het jaar enkele activiteiten georganiseerd worden exclusief 
voor de internationale studenten en de “buddy’s”. De eerste activiteit, een internati-
onale receptie met hapjes en drankjes, gaat door woensdag 30 oktober in de polyva-
lente zaal van de Plateau vanaf 19 uur tot 21 uur. Daarna gaan we met de internatio-
nale studenten naar de lounge van Delta voor een afterparty waar er enkele drankjes 
te nuttigen zijn. Op de receptie zal je in een groepje ingedeeld worden met andere 
internationale en Belgische studenten die een gelijkaardige studierichting volgen. Zo 
kunnen jullie de internationale studenten van jullie richting beter leren kennen. We 
zoeken vooral 3e bachelors of hoger om buddy te zijn.

Burgies on Stage
Muziekliefhebbers opgelet! Dins-
dag 26 november is het zo ver: Bur-
gies on Stage! Een muzikale avond 
in onze geliefde Deltakroeg waar 
bands bestaande uit hoofdzakelijk 
ingenieursstudenten het beste van 
zichzelf geven en laten zien wat ze 
waard zijn. Goesting om zelf de pan-
nen van het dak te spelen met jouw 
eigenste groepje? Stuur dan asap 
een demo door naar cultuur@vtk.
ugent.be en voor je het weet ma-
ken jij en je vrienden deel uit van de 
line-up van komende editie!

Sector Day: Consultancy
Wondering what type of work consultancy firms 
do? Wondering what consultancy firms have to of-
fer? Discover all this and more during the Sector 
Day Consultancy! The evening will start off with 
a short introduction of all the companies that are 
present. Afterwards, the students and companies 
will create a chain reaction. After all of this, a re-
ception will be held during which you can meet the 
young engineers working for these companies.
Get to meet Accenture, Arthur D. Little, Deloitte, 
Addestino, The Boston Consulting Group, Brunel, 
Alten, BrightWolves, Delaware, Möbius, Nalys and 
Ernst & Young.
Don’t hesitate and register now!



De winnaar van vorige week is Nico-
las De Koning!  
 
Proficiat jij wint een set halloween 
shotglaasjes! Je kan jouw prijs 
komen ophalen in VTK Blauw. Deze 
week kunnnen jullie zich volledig 
uitleven met dit doolhof.

Naam....................................................

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

Puzzel van de week 

Maandag 28/10

 19:00  Sector Day - Consultancy   WATT Factory
 19:00 IFK Volleybal Heren - 1e Ronde  GUSB
 19:15  Lopen door Gent    Plateau
 19:30 IFK Veldvoetbal 1 - 1/8 finales  GUSB 
 21:00 Blacklight Cocktail Goliarde  Delta   
 

Woensdag 30/10 
 19:00 Buddy evening    Plateau
 19:30 IAESTE AV 3    VTK Groen

Vrijdag 01/11
 08:30 Citytrip Amsterdam   Plateau 
Inschrijven voor:
  Buddy evening    
  Citytrip Amsterdam   Tot zaterdag

VTKalender 


