
MANNA 9

VTKalender
ma 21/11
 19:00   Lopen met Sport    Plateau      
 19:30  IFK Volleybal dames  GUSB   
 20:00  BEST AV    VTK Groen   
 21:00  Shotjesgoliarde   Twitch   
di 22/11
 18:30  z6s-daagse Gent   Het Kuipke  
 20:00  Bierbowling 1   Overpoort Bowl
 20:00  Tango: les 5    Architectenzolder   
woe 23/11
 17:00  Stagefair    Therminal   
 20:00  IFK Minivoetbal dames  GUSB   
 22:00  FK Vooruitfuif   Vooruit

21 november - 27 november

Jeuj! Eindelijk kunnen we ons nog 
eens de volle vijf lesdagen uitleven 
in Gent! En eindelijk kunnen  we 
terug volledig los gaan op de go-
liarde op maandagavond! Deze week 
is het trouwens niet zomaar een 
goliarde. Het is de shotjesgoliarde! 
Voor de leken: een zeer uitgebreid 
assortiment shotjes aan bijzonder 

democratische prijzen. Traditioneel 
dus ongeveer de zatste avond van 
het semester...
Maar zoals jullie aan de kalender 
kunnen zien, is er ook voor de niet-
dronkaards meer dan genoeg te 
doen deze week!

Geniet ervan!
Alexander en Bob



VTK SINTERKLAAS
De Sint is in het land! Zoals gewoon-
lijk komt hij rond in zo veel mogeli-
jk lessen om lekkers uit te delen aan 
alle goede kinderen. Maar uite raard 
moeten de slechte kinderen ook 
gestraft worden! Daarbij heeft de 
Sint jullie hulp nodig! Stuur dus een 
straf verhaal van een van je vrien-
den 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...

PAASEI-WEDSTRIJD
Heb jij zin in een unieke internationale ervaring? Passeer 
dan deze week zeker eens in de hal van de Plateau, waar 
BEST paaspromo voert voor de Spring Courses.
Ondertussen kan je nog steeds kans maken op een 
REISCHEQUE voor heel Europa, door ons EI te zoeken, 
te fotograferen en te uploaden op onze facebookpagina!
www.facebook.com/BESTGhent

STUDIEHULP 
Help je medestudenten en breng op-
geloste oefeningen en/of examen-
vragen binnen in vtk-pi! Kopies kan 
je door ons laten inscannen in vtk-
blauw, een elektronische versie mag je 
natuur lijk ook altijd doorsturen naar 
cursus@vtk.ugent.be! Dit alles hoef je 
natuurlijk niet voor niets te doen…

WELEK TALK: IMPACT VAN 
ELEKTRONICA IN WAGENS
Melexis, een Vlaams bedrijf dat is uitgegroeid 
tot een wereldspeler in de auto-elektronica, 
speelt volop in op de wereldwijde trends inzake 
milieu en verkeersveiligheid. 
De voordracht zal ondermeer focussen op de 
evolutie van passieve naar actieve veiligheids-
systemen en de implementatie van een “green 
powertrain” in de auto. Ook een aantal meer 
“verborgen” veranderingen die een sterke in-
vloed zullen uitoefenen op het algemene com-
fort en rijplezier, komen aan bod.
Afspraak op dinsdag 22 november om 20u00 
in de Jozef Plateauzaal. Na de voordracht is er 
tijd om bij te praten op de gratis receptie.



UGENT HOODED (€34,5) 
OF CASUAL (€22) SWEATER
Vanaf 21/11 kan je via VTK, DE trendy Ugent pull 
bestellen, zelfs met vtk-logo achteraan. Kom pas-
sen en bestellen in vtk-pi tijdens de openingsuren 
(www.vtk.ugent.be/cursus) of bestel rechtstreeks via 
cursus@vtk.ugent.be. Om je bestelling te bevestigen 
vragen wij een voorschotje van €20. 
LET OP! Je hebt tijd tot woensdag 30/11.

STAGEFAIR
Naar jaarlijkse gewoonte komen een aantal bedrijven hun 
zomerstages op deze beurs voorstellen. Dit is het ideale mo-
ment om eens persoonlijk in contact te komen met bedrij-
ven en zo een duidelijker beeld te kunnen vormen van het 
geheel van stages.
Een zomerstage heeft zijn onmiskenbare voordelen:
1. Je verdient er studiepunten mee
2. Deze werkervaring geeft je een serieuze surplus op je CV
3. Je kan er soms nog een mooie cent mee verdienen ook
Dit jaar zijn er maar liefst 24 bedrijven aanwezig, ook IAESTE en Humasol 
hebben hun stand om je meer informatie te verschaffen rond buitenlandse 
stages!
Afspraak op dinsdag 23 november om 17u in de Therminal (Hoveniersberg 
24); er zullen ook broodjes en een drankje te verkrijgen zijn... Gratis weliswaar!

PhD SYMPOSIUM
Ben je masterstudent en wil je je masterproef ver-
zilveren? Ben je geïnteresseerd in onderzoek, maar 
weet je niet hoe je eraan begint? Of ben je gewoon 
eens benieuwd naar de activiteiten van je proffen 
buiten de lessen? Kom dan op woensdag 7 decem-
ber 2011 vanaf 13u30 zeker een kijkje nemen in de 
Aula (Voldersstraat 9, 9000 Gent) op het 12e UGent-
FEA doctoraatssymposium. Er staat onder meer 
ook een voordracht van Robert Cailliau (samen met 
Sir Tim Berners-Lee, de uitvinder en grondlegger 
van het World Wide Web) op het programma. 
Voor meer informatie, surf naar 
http://symposium.fea.ugent.be/. 
Deelname aan het symposium is gratis. Niettemin 
vragen we om ten laatste op woensdag 30 november 
je deelname te bevestigen via de vermelde website.

SINTERKLAAS -
CANTUS: 
Inschrijvingen open op 
22/11 om 19u!



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

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

N
V

Deze week grijpen 
we terug naar onze 
oude vertrouwde 
sudoku. Maar we 
dachten we doen 
eens zot en gooi en 
er een 12x12 sudoku 
tegenaan. We zijn 
immers ingenieurs 
en geen industriëlen! 
Kom de juiste oploss-
ing in de Manna-bus 
in VTK  Blauw ste-
ken en maak kans op 
een prijs aangeboden 
door ExxonMobil.   

FOTO VAN DE WEEK


