
MANNA 8
12-16 November : Pracht Week 

Dag liefste VTK’ers

“Wow”, dat is het enige die bij mij 
opkomt als ik denk aan vorige 
week vrijdag. Ons galabal was 
echt episch! Nogmaals hebben we 
bewezen dat ingenieurs toch wel 
goeie feestjes kunnen organiseren.  
Deze week is echt een pracht week, 
iedereen is aan het nagenieten en aan 
het bekomen. Deze week staan we 
immens niet stil.  Maandag kunnen we 
al reeds beginnen met het wekelijkse 

lopen rond de watersportbaan. Als je 
geen fan bent van lopen kan je alvast 
een intro tot Machine Learning volgen. 
Verder hebben we dinsdag ook een 
cantus voorzien voor de eerstejaars, 
beter bekend als de kleutercantus.  
Voor elk wat wils dus !

Groetjes
Dario en Iris

 Halloweenparty VTK



Machine Learning en AI, wat is dat nu eigenlijk? In deze “les” zullen beginnende concepten uit-
gelegd worden en zal je zelf ook al een beetje code schrijven. Basis Python kennis is de enigste 
vereiste, het is dus perfect voor burgies die eens iets anders willen doen dan enkel oefeningetjes 
in Dodona. Data en reeds (gedeeltelijk) geschreven code zullen voorzien worden, je hebt dus enkel 
je laptop nodig. Over twee lessen zullen we op basis van data voorspellingen proberen doen en een 
simpele recommender bouwen. De les gaat door op maandag 12 november om 19u00 in auditorium 
D! Inschrijven op onze website.

Machine learning in Python

Maandagavond houden we onze tweede 
FRiS-vergadering, die deze keer doorgaat in 
Schoonmeersen! Op de agenda staan onder 
andere het oprichten van de werkgroep 
duurzaamheid en het gebruik van Engels in de 
verschillende opleidingen. Tot vanavond!

FRiS vergadering

LaTeX les 
Heb je ook altijd problemen met 
verspringende afbeeldingen als je 
aanpassingen maakt in Word? 

Ben je aan het thesissen en trekt 
je lay-sout nog op niets? LaTeX is 
de academische standaard voor 
wetenschappelijke documenten te 
schrijven en zal je hierbij zeker helpen!

Kom zeker af voor de LaTeX les op 
woensdag 14 november om 19u00 
in auditorium D! Je kan je hiervoor 
inschrijven op onze site.

Ben je een eerstejaar en benieuwd hoe een 
cantus er aan toe gaat? Of ben je gedurende 
je eerste semester al een fervent cantusser 
geworden? Hoe dan ook, de kleutercantus 
is zeker iets voor jou! Gedurende drie delen 
zullen enkele pas gedoopte tweedejaars zich 
als senioren of festoren wanen en jullie je 
ongetwijfeld de tijd van je leven laten beleven!

Dinsdag om 19u45 wordt uitleg gegeven over 
hoe een cantus verloopt, waarna het Io vivat 
wordt ingezet om 20u00 stipt!

Kleutercantus



De inschrijvingen voor EBEC Preliminaries 2018-
2019 zijn geopend! De ronde in de Plateau gaat 
door op 22 november 2018. Laat je creatieve 
ingenieursbrein erop los en vind dé perfecte 
oplossing voor onze probleemstelling.                                
 
BEST Gent voorziet jullie van drinken en brainfood 
(a.k.a. croques), en we sluiten de avond af met 
een cava-receptie!
                                                                                                              
Inschrijven kan via de website van BEST of via de 
QR-code op één van onze posters of flyers.

PrEBEC

Iedereen moet op een bepaald moment in 
zijn leven onderhandelen. Daarom organiseert 
FRiS in samenwerking met MUN Society Belgi-
um (munsocietybelgium.org) op 14/11 een on-
derhandelingsworkshop. 
Voor zij die MSB niet kennen, ze zijn wereld-
kampioen in de jeugddiplomatie! 

Inschrijven kan zoals steeds via de VTK-web-
site

Onderhandelingsworkshop FRiS

We hebben sedert heden VTK rood 
geupgraded, naast het goedkope 
frisdrankautomaat is er nu ook een 
koffieapparaat. Waar vind je deze kersverse 
bonenkoffie? Ga naar rood en sta voor het 
automaat. Draai 180° en steek een halve 
euro in het machine en kies welke koffie je 
wilt. Keuze gaat van gewone bonenkoffie 
tot latte macchiato. Let wel op dat je 
gepast moet betalen. 

Koffieapparaat @VTK rood



Towersudoku’s worden te 
mainstream, tijd voor iets nieuws!

Jules De Waele, jij hebt twee gratis 
cinematickets gewonnen. Je mag 
die komen halen in blauw. Steek de 
opgeloste Manna binnen in Blauw 
voor woensdagmiddag en win een 
supercoole prijs!

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

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

Puzzel van de week 

Maandag 12/11

 19:00 Machine Learning in Python intro  Auditorium D  
 19:00 FRiS Vergadering 2   Schoonmeersen  
 19:00 Lopen rond de watersportbaan  GUSB   
 21:00 Golliarde     Delta   
 

Dinsdag 13/11 
 20:00 Kleutercantus    Delta 

Woensdag 14/11

 16:00 Oefenwedstrijd VTK 2 - VTK 3   GUSB   
 19:00 LaTex les    Auditorium D 
 19:00 Onderhandelingsworkshop FRiS  Schoonmeersen 
 19:00 IAESTE AV4    VTK Groen

VTKalender 


