
MANNA 7
08 November - 12 November : Creatieve week

Hey VTK’ers!

Na de epische avond die het galabal 
was, vliegen we er deze week weer 
stevig in!

We starten de week sterk met de 
Sector Day: Consultancy & Supply 
Chain, een grote aanrader als je in dit 
veld wil verder gaan.

Ook interne heeft weer een super 

leuke initiatieactiviteit klaar voor de 
eerstejaars en hun meters en peters.

Eerder creatief ingesteld? Geen 
probleem! Dinsdag hebben wij een 
creatieve avond voor jullie waar jij jouw 
steentje kan bijdragen aan ‘t Civielke.

We hopen jullie in massa te mogen 
ontvangen!

Veel liefs,
Lauren, Gwendolyn en Anouk



Initiatieactiviteit 
2: Guido Gids 

Pub Crawl
Na een geslaagde dropping (en 
ruiltocht, we weten nog altijd geen raad 
met al wat jullie gescharreld hebben), 
is het tijd om jullie peters en meters 
wat beter te leren kennen. Geen beter 
moment dan dit te doen na jullie eerste 
testjes en geen betere manier om dit 
te doen dan eens samen op café gaan. 
Hiervoor gaan we de Gentse straten 
onveilig maken in een pub crawl (of 

kroegentocht 
voor wie geen 

Frans kan). Wie 
nog geen PeMe groepje 

heeft, mag gerust mailen 
naar interne@vtk.ugent.be en 

dan fixen wij dit voor jullie!

Elke eerstejaar heeft bij zijn cursussen 
een Guido Gids gekregen, vol 
kortingsbonnen voor sport, eten, 
activiteiten en drinken. Vooral de 
laatste zullen deze avond wel van 
pas komen, neem je Guido Gids dus 
zeker mee! Wie geen Guido gids heeft 
kan er nog één aanschaffen bij de 

cursusdienst.



Creatieve avond
Om ieders favoriete lectuur, ‘t Civielke, 
tot bij jullie te brengen, liefste leden, 
kunnen wij bij de redactie zo veel hulp 
gebruiken als er te krijgen valt. Heb 
je een creatieve geest en een goede 
pen? Misschien juist een goed oog 
voor graphic design? Of de beste reden 
van allemaal, hou je ook zoveel van 
Kerstmis? Kom dan 9 november zeker 
eens langs op de creatieve avond voor 
‘t Civielke 3. Hier kan je brainstormen, 
plannen en verdelen we ideeën voor 
artikels! Omdat we op lege maag niet 
kunnen nadenken voorzien we ook 
frietjes en een drankje!

We hopen jullie allen te zien in VTK 
Groen om 19u.

Sector Day: 
Consultancy & 
Supply Chain
Wondering what type of work 
consultancy firms do? Wondering 
how a supply chain arises? Wondering 
what consultancy firms and supply 
chain firms have to offer? Wondering 
what makes the firms different from 
each other? Wondering which firm fits 
your personality and ambitions best? 
Discover all this and more during the 
Sector Day Consultancy and Supply 
chain!

We will start the night with a small 
introduction for the attending 
companies. Afterwards, you will get 
the chance to mingle with company 
representatives while you taste a vast 
collection of exquisite gins. We end 
the night with a chance to network, the 
perfect opportunity for you to ask all 
your burning questions!

Meet the engineers working at 
Delaware, Möbius, Arthur D. Little, 
Bluecrux, Deloitte, Dow, BCG, Volvo 
Group, Papilium, AE, Accenture and 
Ernst & Young.

Don’t hesitate and register now.

Winetasting
Als je op het galabal van decadent 
doen nog geen genoeg hebt gekregen 
is dit het evenement voor jou!
Leer alles bij over een reeks 
verschillende wijnen en word een 
wijnexpert, of kom gewoon goede wijn 
drinken voor een prijsje.

Afspraak in de lounge van Delta om 
20u, vergeet je smaakpapillen niet!



VTKalender 

De winnaar van vorige week was 
Arno De Block, jij wint een prachtige 
VTK drinkbus! Hij ligt in VTK Blauw 
te wachten.

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

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

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

Puzzel van de week 

Maandag 08/11
 19.00 Sector Day: Consultancy
  & Supply Chain   WATT The Firms
 19.00 IFT Goliarde   Delta
 20.00 Initiatieactiviteit 2:
  Guido Gids Pub Crawl  Plateau
Dinsdag 09/11
 19.00 Creatieve Avond   VTK Groen
 20.00 Winetasting   Delta
 21.15 Zwemtraining VTK  GUSB
Woensdag 10/11
 18.00 Wikisprint: Back to Campus  VTK Groen
 19.00 Confl icthantering Delta  Delta
 19.30 Danslessen 4/4   Tweekerkenstraat 2
Zaterdag 13/11
 08.30 SDG Conference BEST  
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