
MANNA 10
26-30 November: Burgies-got-talent-week

Dag liefste VTK’ers

Het is algemeen geweten dat burgies 
en archies getalenteerde mensen zijn. 
Dit op alle vlakken van sport maar ook 
op cultureel vlak. Deze week kan je 
samen met je vriendjes onze raseigen 
burgiebands komen bewonderen. 
Career and devolpment heeft dinsdag 
ook een Internshipfair georganiseerd 
voor jullie, ideaal om eens te zien hoe 
alles in elkaar zit en je kan ook uw CV 
laten screenen! 

We weten ondertussen dat we niet 
meer zonder technologie kunnen 
leven. In de lezing Changing the world 
with technology legt de National 
Technology Officer van Microsoft 
BeLux uit hoe impact is op onze 
samenleving door technologie.
Fijne week!

Groetjes
Dario en Iris

 UGent Businessgame



Do you want to change the world with technology? Do you want 
to learn about capabilities behind AI and modern computer tech-
nologies? We invited the National Technology Officer at Microsoft 
BeLux, an expert in the field, to give a talk and answer all your 
questions!
Scan de QR code voor meer informatie!

Changing the world with technology

Donderdag 29 november gaan we 
bierbowlen in de Overpoort Bowl. Als je nog 
geen plannen hebt deze avond, zie ik geen 
reden om niet te komen, want wat is er 
beter dan de combinatie van bowlen met 
een pintje drinken?

Inschrijven via de website 

Bierbowlen

Elk jaar is er meer en meer muzikaal talent 
te vinden in de gangen van de Plateau. 
Daarom organiseert VTK ook dit jaar voor 
het vijfde jaar op rij ‘Burgies on Stage’! De 
ideale gelegenheid voor burgie-studenten 
met muzikaal talent om te laten zien 
wat ze waard zijn! Kom zeker een kijkje 
nemen in Delta op dinsdag 28 november 
vanaf 21u00 en supporter voor je favoriete 
band met een fris pintje bij de hand.

Burgies on stage



Wil je de zomer in het buitenland doorbrengen? Wil je eindelijk praktische ervaring opdoen en de 
theorie die je al die jaren gestudeerd hebt in praktijk omzetten met echte werkervaringen? Dan is 
een internationale, betaalde stage via IAESTE het antwoord. Kom naar onze infoavond en kom te 
weten hoe je je droomstage kan bemachtigen!

We leggen onze applicatie procedure stap voor stap uit, en enkele studenten komen vertellen 
over hun IAESTE ervaring. Na de infosessie nodigen we jullie graag uit voor een receptie met een 
hapje en een drankje (gratis cava!), waar jullie ons de oren van het hoofd kunnen vragen.

Wanneer? 29 november, 19u30
Waar? Auditorium A
Wie? Studenten (3e bach - 2e master) van de faculteiten Ingenieurswetenschappen & Architectuur, 
Bio-Ingenieurswetenschappen en Wetenschappen

IAESTE Infoavond

If you are looking for an internship, our 
internshipfair is the place to be! 
Discover the offers from  BASF, ExxonMobil, Dow, 
Procter & Gamble, Nokia, Renotec, Cisco, ML6, 
Picanol Group (Psicontrol), OM Partners, DirectIT, 
Soumedia, UpgradeEstate, Sigasi, COMSOF, 
Televic, ArcelorMittal, Hilti, RealDolmen, Sofics, 
Exellys, Humasol and IAESTE. There also is 
resume & linked-in screening by Unique and 
Hays Free drinks and food are provided to keep 
you energized while discovering your internship 
opportunities.  

Internshipfair



Puzzels zijn leuk, bij deze de 10de 
puzzel van dit academiejaar. 

Proficiat Emiel Moerman, je hebt een 
taart gewonnen. Je mag die komen 
halen in blauw. Steek de opgeloste 
Manna binnen in Blauw voor woens-
dagmiddag en win een supercoole 
prijs!

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

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

Puzzel van de week 

Welk getal is de juiste oplossing ? ..............................

Maandag 26/11   

 19:00 Lopen rond de watersportbaan   GUSB    
 21:00 Goliarde     Delta  

Dinsdag 27/11

 17:00 Internshipfair    UFO 
 20:00 Cantus     Delta 
 20:30 Changing the world with technology Audit. Quitelet 
 21:15 Zwemtraining    GUSB 

Woensdag 28/11

 20:30 Burgies on stage    Delta  
 19:00 IAESTE AV 5     VTK Groen

Donderdag 29/11 
 17:45 EBEC Preliminaries Schoonmeersen Schoonmeersen 
 19:00  IAESTE Infoavond    Audit. A 
 21:00 Beerbowling    Overpoortbowl

VTKalender 


