
Yooo,

Hopelijk zijn jullie allemaal  bekomen 
van de wapenstilstandgoliarde want 
vanavond vliegt feest er opnieuw in 
met  hun eigen duvelfeest!  Zoals we bij 
VTK gewoon zijn,  worden de  duvels 
geserveerd aan een  spotgoedkope  prijs 
van  één luttele euro! Kun je  echter nog 
niet genoeg krijgen van al dat feesten?  
Vergezel ons dan  woensdag naar de 
 Leuvense  studentenstad. Dit betekent 
vooral weinig geld voor veel bier! Voor 
de snelheidsduivels onder jullie vindt 

woensdag ook de  welbekende  VTKarting 
plaats. Net  zoals de  voorbijgaande jaren 
was deze  activiteit weer in een mum van 
tijd  volzet.  Gelukkig kunnen we  vrijdag 
eens goed uitslapen. Geen les, joepie! 

Groetjes
Charlotte en Pieter

 MANNA 8 
 11 november -  15 november 

21:00 Wapenstilstandgoliarde Porter House

17:00 Got-IT   Sphinx Cinema

17:45 VTKarting Endurance WorldsKarts

ma 11/11

di 12/11

do 14/11

woe 13/11

20:00 Spreken voor Publiek  Aud. F

22:00 Duvelfeest   Twitch

7:30 ExxonMobil Inhouse Day   Plateau

18:15 Kroegentocht Leuven   Rozier
19:00 Infomoment IAESTE J.Plateauzaal
21:00 IFK  Minivoetbal dames  GUSB



Woensdagavond (21u) spelen onze 
ladies een potje minivoetbal tegen 
WINA, Politeia en VGK voor een 
plaatsje in de volgende ronde van het 
Interfacultair kampioenschap. Heb 
je zin om mee te doen? Stuur dan snel 
een mailtje naar  sport@vtk.ugent.
be. Een hoog voetbalniveau is niet 
vereist, alle speelsters zijn welkom.

Op dinsdag 19 november strijden we 
 letterlijk voor VTK: er moet namelijk 
 gevochten worden! Onze judoka’s geven 
het beste van zichzelf in het GUSB. 
Er zal gevochten worden naargelang 
 gewichtsklasse en gordel. Zin om mee te 
vechten? Stuur dan als de bliksem een 
mailtje (met vermelding van je gordel) 
naar sport@vtk.ugent.be.  Belangrijk: 
ook dames kunnen deelnemen!

Wil je weten hoe je als 
 charismatische spreker het  publiek 
op je hand kunt krijgen? Kom 
dan  zeker naar de  lezing “ Spreken 
voor  publiek” gegeven door Rik 
Moons. Op een  interactieve 
 manier wordt het belang van 
stemgebruik,  stiltetechnieken, 
non-verbaal   gedrag  uitgelegd. 
Een aanrader voor iedereen 
die presentaties moet geven!

IFK Minivoetbal dames

Spreken voor Publiek IFK Judo

Got IT
Got-IT is een event 
 speciaal voor alle studenten 
 c omput e r we t e n s c h app e n  
en elektrotechniek, ook 
 niet-laatstejaars. Dit jaar  gooien 
we het concept radicaal om en 
gaan we een film bekijken. Een 
aantal bedrijven stelt zich voor 
met een presentatie, en  achteraf 
volgt een  panelgesprek. We 
 sluiten af met een  broodjesdiner.

AIG organiseert ook dit jaar weer een 
 editie van Update@Campus op 21/11. 
Prof. dr. Dirk Buyens zal  jullie alles 
 vertellen over coaching, een thema dat 
voor elke ingenieur (in wording)  direct 
toepasbaar is in zijn of haar  omgeving. Dit 
bleek de voorbije jaren een succesformule 
te zijn om meer dan 400 (!) ingenieurs 
en  laatstejaarsstudenten op de been te 
 brengen.  Inschrijven op www.mijn-aig.be/

Update @ Campus

Gisteren de wapens neer? 
Vandaag zijn die Duvels 
er weer. De Duveltuesday 
van de VEK in de Yucca 
stelt niets voor als je weet 
dat bij ons 1 Duvel 1 euro 
kost. Dat zegt toch meer 
dan genoeg?  Allen naar 
de Twitch vanaf 22u en 
 vergeet je VTK-lidkaart 
en/of studentenkaart niet!

Duvelfeest
Op maandag 2 december gaat 
de jaarlijkse  zwemmarathon 
door in het GUSB. Dit is een 
3 uur durende  aflossingsrace 
waarbij telkens 1  zwemmer 
per faculteit 50 meter vrije slag 
zwemt. Zin om enkele baantjes 
voor je faculteit te zwemmen? 
Zend dan snel een mailtje 
naar sport@vtk.ugent.be.

Zwemmarathon

Als vervolg op de  
peter- en meteravond 
gaan we discoschaatsen! 
Voor de luttele prijs van 2,5 
euro kunnen jullie elkaar 
weerzien op glad ijs! De 
 inschrijvingen gaan open 
13  november om 19u.

Schaatsen met PeMe

Het wordt weer hoog 
tijd om onze collega’s 
in Leuven eens een 
bezoekje te  brengen 
in de vorm van een 
aloude  studentikoze 
klassieker: een 
kroegentocht! 

Kroegentocht

Zin om deze zomer op  buitenlandse 
stage te gaan, maar weet je niet hoe dat 
allemaal in zijn werk gaat? Kom dan 
woensdag 13  november om 19:00 naar 
het  IAESTE-infomoment in de Jozef 
Plateauzaal en de daarop  volgende 
International Evening! Je krijgt 
hier meer  uitleg over de procedure, 
 alsook getuigenissen van trainees en 
achteraf een hapje en een drankje.

Infomoment IAESTEVeel succes met de NPGE 



 FOTO VAN DE WEEK 

Naam:.................................................................  e-mail:............................................................

 PUZZEL VAN DE WEEK 
Deze week is het geen 
 sudoku maar een binairo. 
Steek hem voor  woensdag 
in de  mannabrievenbus 
in VTK Blauw en win een 
 supercoole  prijs! De  winnaar 
van deze week is Jonathan 
Elaut. Je mag  je Cuvée des 
Trolls en J&B glazen  komen 
afhalen in VTK Blauw. 

Jeneverloop


