
MANNA 5
19 - 23 Oktober : PAL - week

Hey VTK’ers!

Oerwoud was een groot succes en een 
welverdiende adempauze tussen al 
het leren door. We doen het deze week 
ietsje rustiger aan door de verstrengde 
coronamaatregelen. Zo kan het dansen 
en IFT niet meer doorgaan, maar gelukkig 
kan je nog wel gaan lopen of fietsen voor 
je nodige portie beweging. Je kan ook nog 
steeds in ons geliefd café terecht! Voor de 
eerstejaars beginnen we deze week met 
het PAL-project. Als je graag wat hulp krijgt 

bij je studies, bekijk dit dan zeker. Voor 
de ongedoopten komt de volgende 
teambuilding eraan. Dit is een goede 
manier om je medestudentjes beter te 
leren kennen op een leuke manier. Zeker 
een aanrader dus (net zoals de doop)!

Veel liefs, 
Anouk, Fran en Gwendolyn



FRiS AV 2
De tweede Algemene 

Vergadering zal (onder 
voorbehoud van de goedkeuring 

van UGent) plaatsvinden op de UGent 
Campus Plateau-Rozier in Leslokaal 2.1 

en ook online, de details hiertoe worden 
nog meegedeeld via ons Facebook event.

Pitching 
Day

Heb jij een creatief 
concept om het leven aan 

de universiteit drastisch te 
veranderen? Loop je over van 

ideeën om de wereld te verbeteren? 
Dan is Red Bull Basement iets voor jou! 

Deze wedstrijd zorgt ervoor dat jij je zotte 
dromen kan omzetten in concrete plannen 
met behulp van experten uit het werkveld. 
Werk je idee uit en misschien is dit je ticket 

naar Google of Silicon Valley!

Samen met Red Bull Basement organiseert 
VTK deze Pitching Day om jouw pitch 

filmpje professioneel te laten opnemen.

Schrijf je in in teams van 1 of 2 personen, 
door jouw idee te pitchen in een filmpje van 
maximum 1 minuut. Laat dit op 19 oktober 
door ons opnemen en stuur het in voor 
25 oktober via https://basement.redbull.
com/nl-be. Op de website zie je ook de 
succesverhalen van de eerdere winnaars 

uit het buitenland!

Wanneer jouw team geselecteerd wordt, 
krijg jij al het materiaal en al de professionele 
en internationale coaching die je nodig 

hebt om jouw plan uit te werken.



Peer Assisted Learning
Beste eerstejaarsstudenten,

Het begin van jullie ingenieursstudies kan 
soms overweldigend zijn en valt zeker niet 
te onderschatten. Gelukkig zijn er heel 
wat studenten jullie voorgegaan die jullie 
hierbij graag een handje helpen. Daarom 
start VTK dit jaar, in samenwerking met de 
faculteit, het Peer Assisted Learning (PAL) 
project op. Hierbij kom je als eerstejaar, 
in een groepje, tweewekelijks samen met 
1 of 2 ouderejaarsstudenten om hulp te 
krijgen bij het oplossen van oefeningen en 
begrijpen van de leerstof. Ieder semester 
wordt er 1 vak uitgekozen, voor het eerste 
semester zal dit Analyse I zijn.

!!! De datum voor de eerste sessie is slechts 
een richtlijn. De exacte datum en locatie zal 
later meegedeeld worden !!!

‘Bubbel’bal
De gocartqueeste was méér dan 
geslaagd!
Hopelijk zijn jullie al bekomen van deze 
middag vol plezier en heeejjjrlijk bier! 
Met de eerste activiteit gepasseerd en 
veel positieve feedback, is het tijd om 
de volgende activiteit te verkondigen:
BUBBELBAL!
‘WAT? BUBBELBAL!?’

Ja, ja, kruip in een opblaasbare (corona)
bubbel en bots de concurrentie gewoon 
het veld af. Voor onze deelnemer 
COVID hoeft niemand bang te zijn. Die 
ligt sowieso uit de competitie door de 
ruime afstand die de ballen voorzien.

Net zoals de vorige teambuilding-
activiteit worden jullie op geen enkel 
moment als schacht behandeld. 
Deze activiteiten dienen om het 
groepsgevoel te versterken en een 
leuke tijd te beleven, zeker nu corona 
al genoeg leuke momenten van de 
studenten doet verdwijnen.
Indien je nog meer vragen hebt is dat 
geen probleem, het doopcomité staat 
klaar! Stuur een berichtje of spreek ons 
aan en wij helpen maar al te graag. 
Anders, Inschrijven maar!

Vele woke groetjes,
DC ‘20-’21

[NIET-GEDOOPTEN ONLY]
!!! De eerstejaars krijgen aparte 
initiatieactiviteiten. Het is dus niet 
mogelijk om als eerstejaar naar de 
‘VTK Teambuilding’ te komen !!!



VTKalender 
Maandag 19/10
 12:00 Pitching Day   Delta
 19:00 FRiS AV 2   Plateau 
 19:15 Lopen door Gent   GUSB

Dinsdag 20/10 
 19:30 Update@Campus   Online
 20:00 Peer Assisted Learning  Plateau

Woensdag 21/10

 15:30 VTKoers    Technologiepark

Donderdag 22/10 
 19:30 VTK Teambuilding: ‘Bubbel’bal Schoonmeersen

De winnaar van vorige week is  
Arthur Bril! Proficiat jij wint een 
verrassing en kan deze komen ophalen 
in VTK Blauw! 

Deze week hebben we een suguru 
voor jullie. Dien je oplossing zeker in bij 
blauw!

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

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

Puzzel van de week 

Pas op: date en locaties kunnen aangepast worden ten gevolge van Corona
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