
MANNA 8

VTKalender
di 15/11
 20:00   Tango: les 4     Architectenzolder
woe 16/11
 17:30 VTK KartingEndurance  Flanders Indoor Karting  
don 17/11 
 19:00  Codesprint    VTK Groen   
 19:00  Gedooptenactvititeit  
 19:30  Update at Campus   Auditorium Oehoe

14 november - 20 november

Allerliefste VTK’ers,

De verlengde weekends blijven zich 
maar opstapelen. Voor de derde 
week op rij geen volle 5 dagen 
les! Helaas betekent dit ook dat 
we onze wekelijkse goliarde en 
lopen met sport moeten missen. 
Volgende week maken we dit wel 
dubbel en dik goed op de shotjes-
goliarde! Deze week kunnen jul-
lie je driving skills testen op een 

kartingparcours of je program-
meerkennis nuttig gebruiken op de 
codesprint! Wil je liever wat meer 
zakgeld van je ouders aftroggelen 
of iets anders gedaan krijgen van 
iemand? Kom dan zeker naar Up-
date at Campus en leer efficiënt 
onderhandelen van een expert ter 
zake! 

Jullie dienaars,
Bob & Alexander



BEST SPRING COURSES
Daar is de lente, daar is de zon!
Ik zie de frons al op je gezicht: ‘de aarde mag 
dan al opwarmen, maar hier zijn ze nu toch wel 
heel vroeg mee...’ Niets is minder waar! Vanaf 
deze week is de lente in Plateauland! Verschiet 
dus niet als je plots kuikens ziet lopen, een 
paashaas ziet voorbij huppelen of hier en daar paaseieren ziet verschijnen. 
Hou vooral de tv in de hal én de BEST facebookpagina in de gaten, want 
hierop zal een foto van een ei op een mysterieuze plaats in onze geliefde 
habitat verschijnen en als jij een foto kan maken met jezelf bij dit ei kan 
je prachtige prijzen winnen!
Meer info en wedstrijdreglement: http://www.facebook.com/BESTGhent
Check ook: http://best.eu.org/student/courses/coursesList.jsp

VTK SINTERKLAAS
De Sint is in het land! Zoals gewoonlijk komt hij 
rond in zo veel mogelijk lessen om lekkers uit te 
delen aan alle goede kinderen. Maar uiteraard 
moeten de slechte kinderen ook gestraft worden! 
Daarbij heeft de Sint jullie hulp nodig! Stuur dus 
een straf verhaal van een van je vrienden of van 
een van die lastigaards die altijd te luid praten in 
de les naar sinterklaas@vtk.ugent.be.
Hint: Sinterklaas komt enkel naar de lessen waar 
hij roddels van heeft ontvangen. En meer roddels 
over stoute kinderen geeft meer lekkers voor de 
goede...

VTK SKIREIS
De skireis gaat dit jaar door in Saint Sorlin d’Arves van 3 tot 12 februari 
2012.
De basisprijs is €399 en hiervoor krijg je het volgende: Heen- en terugrit 
met een autocar, overnachting gedurende 7 nachten, skipas 6 dagen voor 
domein ‘Les Sybelles’ (310km pistes), verblijfstaksen en bedlinnen, ontbi-
jtbuffet bij aankomst en 1 fles alcohol per appartement. Natuurlijk zullen 
er ook enkele gratis vaten gegeven worden in het plaatselijk après-ski café! 
Deze zullen verdeeld worden op verschillende feestjes en après-ski’s. Er 
is ook nog plaats voor een jeneverrodel, snow-BBQ, gluwein après-ski en 
zoveel meer. Alsof dit alles nog niet genoeg zou zijn wordt er ter plaatste 
ook nog een cantus georganiseerd voor een zeer democratische prijs!
Inschrijven kan via de VTK site!



CODESPRINT
WEB & ICT werken 
samen met hun 
medewer kers aan de 
VTK site. Zin om te 
helpen? Kom gerust 
af op donderdag-
avond!

FOTO VAN DE WEEK



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

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

N
V

Elke week proberen enkelen onder jullie, elk op hun eigen unieke 
manier, ons te overtuigen om hen als Manna-winnaar uit te roe-
pen. Daarom gooien we deze week de puzzels en sudoku’s over-
boord om jullie creatieve geesten te stimuleren. Maak hieronder 
de tekening waar het Interne-team het hardst moet om lachen en 
win een mooie prijs aangeboden door ExxonMobil.
De winnaars van de vorige 2 weken zijn Arne Gouwy en Xander 
Steenbrugge. Zij winnen resp. een mp4 speler en een 24-delige 
bestekset. 


