
MANNA 2
4 oktober - 8 oktober : Doopweek

Hey VTK’ers!

Nu de openingsweek erop zit en we 
allemaal weer in de stemming van het 
studenten leven zijn, gaan we in volle 
vaart door in week 2.

Ook deze week zit weer boordevol 
activiteiten. Zo is de Orientation Day 
de ideale manier om verscheidene 
sectoren aan het woord te horen en ze 
te leren kennen. 

Ook sportieve activiteiten ontbreken 
niet. Lopen, kajakken of fi etsen? Onze 
sporties regelen het allemaal!

Eerder van de Netfl ix en snacks? Geen 
nood, kom samen met ons en al je 
vrienden een fi lmpje meepikken.

En natuurlijk als kers op de taart is er 
de Voordoop.

Veel liefs,
Lauren, Gwendolyn en Anouk



Oktoberfest 
Goliarde

Iedereen houdt wel van knappe 
vrouwtjes en mannetjes in een 
Drindljurkje (quick googletje voor de

naam) en in Lederhosen.
Maar wie houdt er nu niet nog meer van 
goedkoop bier in grote hoeveelheden? 

En Pretzels?!

K o m 
d e z e 

g o l i a r d e 
meevieren en 

naast je wekelijkse 
gratis bonnetjes zal je 

aan een vriendenprijsje 
bier kunnen drinken uit 

bekers voor de grote jongens 
en dames.

Indien je verkleed komt in tirolerkledij 
krijg je een gratis halve liter en pretzel 

van Feest.
Hetzelfde geldt indien je met een 

Alpenhoorn naar Delta komt.

Orientation Day
Een nieuw jaar gevuld met een 
overvloed aan carrière-gerelateerde 
mogelijkheden gaat van start! Ben je 
echter ook aan het verdwalen in de 
gigantische hoeveelheid verschillende 
bedrijven die bestaan? Of ben je op 
zoek naar meer informatie over de 
diverse mogelijkheden en sectoren? 
Dan is onze Orientation Day de perfecte 

activiteit voor jou!
We gaan van start met een 
panelgesprek tussen de vijf meest 
relevante sectoren voor ingenieurs. 
Gedurende deze discussie krijg je 
meer informatie over wat elke sector te 
bieden heeft, wat je belangrijkste taken 
zouden zijn in een bepaalde sector, en 

zoveel meer
.



Vervolgens wordt kennisgemaakt met 
een zeer interessant start-up bedrijf, 
namelijk TechWolf. Hier leren we 
zowel de visie en ervaringen van één 
van de oprichters als van één van de 
werknemers kennen.
Om deze leerrijke start van het 
academiejaar af te sluiten, zal een 
networking receptie plaatsvinden, 
waarbij er de mogelijkheid is om met 
alle vertegenwoordigers die aanwezig 
waren een gesprek aan te gaan.

.

Speedteamtraining 
24UL
Op 26 en 27 oktober vindt de 
24-urenloop in Leuven opnieuw plaats.
Hierbij zullen wij met een grote alliantie 
naar Leuven gaan om hun naar de 
overwinning te helpen.
Maar winnen zonder trainen is slechts 
een mooie illusie. Daarom organiseren 
we opnieuw speedteamtrainingen 
om de beentjes klaar te stomen. De 
loopcoaches Emma, Henri, Jonathan, 
Jonas en Remi voorzien jullie elke 
week van een mooie training

Voordoop
De voordoop. Het begin van de meest 
epische week die je ooit in je leven zal 
meemaken.
De doopperiode duurt ongeveer 
een week en is één van de meest 
studentikoze activiteiten van heel het 
jaar. Een week waarin je ongelooflijk 
veel gaat bijleren en heel veel nieuwe 
vrienden gaat maken. Na deze week 
treed je toe tot de binnenste cirkel 
van VTK en mag je jezelf volwaardig 
commilito noemen.

Bij ons kan je je pas laten dopen vanaf 
het 2e jaar. De eerstejaars hoeven 
niet te treuren want speciaal voor 
jullie bestaan de initiatieactiviteiten. 
Hierdoor kunnen jullie al kennismaken 
met de vele activiteiten van VTK.
Als je ten volle wilt genieten van 
je studententijd, moet je je zeker 
inschrijven. Je staat aan het begin 
van een onvergetelijke week, en 
daaruitvolgend onvergetelijke jaren. 
Als je nog steeds niet overtuigd bent, 
kan je met je vragen altijd terecht bij de 
temmer.

Filmavond
Ben je volop BaWi aan het studeren 
maar wil je er even tussenuit zonder 
de dag erna supermegabrak te zijn? 
Of heb je de afgelopen dagen zoveel 
geboit dat je het eens wat rustiger 
wilt aanpakken? Zin in een avond 
gezellig ontspannen en een filmpje 
meepikken? Cultuur organiseert voor 
jullie een filmavond op 6 oktober in de 
studententuin aan de Sterre (als het 
weer het toelaat). De film begint om 
20u dus kom zeker op tijd (en liefst iets 
vroeger).



VTKalender 

De winnaar van vorige week was 
Stefan Roland. Profi ciat, jij wint 
een VTK sjaal! Hij ligt in VTK Blauw 
te wachten.

Deze week hebben we een 
spelletje Skyscrapers voor jullie. 
Vergeet niet jouw oplossing in 
de brievenbus aan VTK Blauw 
te steken of door te mailen naar 
communicatie@vtk.ugent.be.

naam...................................................

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

Puzzel van de week 

Maandag 04/10
 19.00 Orientation Day   Sint-Pietersabdij
 19:30 FRiS AV 1   Plateau
 19.30 Lopen op maandag  Plateau
 20.00 Minivoetbal Try-Outs  GUSB
 21.00 Oktoberfest Goliarde  Delta
Dinsdag 05/10
 18.45 Voordoop   
Woensdag 06/10
 15.30 VTKoers    iGent
 16.30 Kajak door Gent   Snepkaai
 19.00 Creatieve Avond   VTK Groen
 20.00 Volleyball Try-Outs  GUSB
 20.00 Filmavond   Studententuin
Donderdag 07/10
 19.00 International Buddy-evening Delta
 19.45 Speedteamtraining 24UL  Wouter Weylandt Stadion
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