
V.T.K.

M
A

N
N

A
  5

14
 m

a
a

 -
 2

0
 m

a
a

V
T

K
a

le
n

d
e

r

ma 14/03 (Hug an Engineer Day)   
 17:45  beBEC       UFO
 19:00 Lopen met Sport  GUSB
 21:00  1/8 finales minivoetbal heren GUSB
 21:00   Champagnegoliarde      t Parlement
di 15/03
 08:30 Solli-2-daagse        Torrepoort
 17:30 Infomoment Summer Courses Aud. D
 19:00 Code Sprint   VTK Groen
wo 16/03
 14:00 IEEE Photonics Event  Campus Kantienberg
don 17/09 
 19:00 thermiLAN   Therminal
 21:00 Halftime Bowling   Overpoort Bowl
 22:00 Dies Natalis Fuif  ICC 

Hoera, weeral vakantie!

Haja, want vrijdag is het alweer Dies Natalis en vieren we de ver-
jaardag van onze Alma Mater! De echte burgies onder ons doen 
dat op de LAN-party, de hippere types gaan daarvoor naar de Dies 
Natalis-fuif in het ICC.
Vind je dat er niets interessants op de VTKalender staat? Dan kun je 
vanaf nu zelf iets organiseren en daarvoor een subsidie van de VTK 
krijgen! Zoek gewoon een paar gemotiveerde mensen bij elkaar  
en flans iets in elkaar. Als we het zwaar de max vinden, dan dragen 
we met plezier ons steentje bij! Een paar ideetjes: een feestje, een 
etentje, een cantus, een sportactiviteit, een weekendje, ... We kijken 
alvast uit naar jullie voorstellen!

Lucie en Jeffrey



LOPEN MET SPORT
De lente is in het land en de zomer staat 
voor de deur. Tijd dus voor een lekker 
afgetraind lijf om te posen op de Blaar-
meersen! 
De kilo’s eraf lopen kan alvast met de 
Sporties. Afspraak om 19h aan de Plateau 
en om 19h15 aan ‘t GUSB!

VTK VERKIEZINGEN
Krijg jij het ook altijd zo warm bij het zien 
van zo’n sexy praesidiumlintje en wil je 
volgend jaar ook zo’n chick-magnet (of 
dick-magnet) aan je lijf? 
Twijfel dan niet langer en stel je kandi-
daat voor de VTK verkiezingen! Misschien 
word jij wel één van de hunks en babes 
van Praesidium ‘11-’12! 

http://vtk.ugent.be/verkiezingen/

SLEUTELGATEN
Heeft de prof er weer eens een joekel van 
een fout uitgekraamd? Of zat je met de 
slappe lach van die hilarische assistente? 
Laat dan de rest van de Plateau meege-
nieten en zend je quotes door naar pers@
vtk.ugent.be!
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CHAMPAGNEGOLIARDE
Het galabal is helaas alweer voorbij. Maar 
voor diegene die maar niet genoeg kun-
nen krijgen van de bubbels en de gala-
balsfeer is er de champagnegoliarde! 
Voor een zeer goede prijs (stuk lager dan 
op het galabal) kunnen jullie komen ge-
nieten van een flesje champagne. Ook de 
bijhorende sigaren zullen deze keer niet 
ontbreken.

IEEE PHOTONICS EVENT 
The Photonics Event will be opened at 14:00 with an invited talk by dr. ir. Piet De Pauw, 
site manager of Melexis Ieper. Hereafter, all participating companies will briefly in-
troduce themselves.The rest of the afternoon, they present their activities and de-
monstrate their products at an exhibition booth. The role and job content of a photo-
nics engineer can freely be discussed. The event will be concluded with a reception! 



PARKPOP
Dit jaar is Parkpop aan zijn 3e editie toe! Parkpop is een GRATIS festival voor en door stu-denten van Gent. Op 28 april krijgen 5 bands de kans om hun kunnen te tonen aan het grote publiek. De enige voorwaarde om mee te doen is dat minstens 1 van de bandleden moet studeren aan onze faculteit. 
Heb je interesse? Stuur dan je demo in voor 18 maart en wie weet kiezen we jou en mag je met je band in het Amfitheater van het Citadelpark spelen! 
Maar er is meer! Dit jaar zal Parkpop worden afgesloten door de Belgische topband MOTEK!!! 

THE KING’S SPEECH

Heb je het altijd al te veel geld gevonden om naar de cinema te gaan? Dan hebben wij 

de oplossing voor jou! Op dinsdag 29/3 maart huurt VTK in samenwerking met VAS (Vak-

groep Architectuur en Stedenbouw) een zaal af in de Kinepolis van Gent. 

Er is plaats voor 167 personen. Inschrijven kan op de VTK-site vanaf maandag 21/3 om 

19h.
BOARD GAME DEMO AVOND
Tijdens deze avond krijgen jullie de kans om volledig gratis Board games te komen spelen op de Archiezolder! We bieden julli, een selectie aan van bekende en minder bekende bordspellen, waaronder Carcassonne, Ticket to Ride, Dice Town, Andromeda, Keltis, Kolo-nisten van Catan, ... 23 maart vrijhouden dus!

IAESTE SUMMER RECEPTION

Heb jij zin om een steentje bij te dragen deze zomer voor IAESTE? Rond te hangen met 

leuke buitenlanders, gewoon hier in Gent? Dan is dit IAESTE Summer Reception moment 

ideaal voor jou! Kom eens horen wat jij kan doen, zodat jij en de mensen die hier op stage 

komen een fantastische zomer beleven! 
Ben jij niet thuis in de zomer, maar wil je toch iets doen, dan kan je steeds je kot verhuren 

via IAESTE! Laat dan iets weten aan iaeste@vtk.ugent.be! 
Afspraak in VTK Rood op 22 maart om 18h30!

INFOMOMENT BEST SUMMER COURSES
Geïnteresseerd om op BEST course te gaan deze zomer? Maar je weet nog niet goed wat het allemaal inhoudt en hoe de selectie verloopt? Kom dan zeker af naar dit info moment, waar je alles te weten komt! Nadien voorzien we ook een hapje en drankje.

beBEC

beBEC staat voor BeNeLux BEST Engineering Competition. Een uitdagend onderwerp, een 

beperkte hoeveelheid materiaal, een beperkte tijdspanne en zeer veel creativiteit zijn de 

ingrediënten. Een toffe avond met vrienden het resultaat, en schitterende prijzen de inzet: 

Ryanair vouchers, Ikea-bons, cinematickets. Gratis Croques en drank aan €0,5. 

Zelf meedoen? Stuur met 4 personen een mailtje naar bebec@vtk.ugent.be, met een ori-

ginele teamnaam en de namen van de 4 leden. De inschrijving is gratis, maar wees snel, 

want “first come, first serve”. 
We’ll beBEC! See you soon



1,2,3,4!
In elke rij en kolom komen 
de cijfers 1 tot 4 in de witte 
cellen. De grijze cellen zijn 
de som van de aangren-
zende witte cellen.
De prijs van deze week: je li-
chaamslengte in cake!

naam:............................................
email:............................................

De winnaar van het boek 
met liefdestips uit Manna 3 
is Thomas Huylebroeck!

Rechtzetting van de redactie: in de sudoku van Manna 3 is een foutje 
geslopen. We kregen echter een aantal leuke oplossingen binnen. De 
creatiefste kreeg de prijs. Proficiat met je talent, Thomas!


