
08 december - 14 december
Heeeeey VTK’ers!

De laatste lesweek van dit semester is 
begonnen maar wees niet getreurd, er zijn 
nog voldoende activiteiten om je er door 
te sleuren. Maandag kunnen we allemaal 
lekker sportief VTK steunen in het be-
halen van de overwinning op het IFK, en 
op de goliarde worden jullie beloond met 
een gratis vat hiervoor. Verder is het ook 
filmweek. Elke dag een andere film die je 
volledig gratis kan komen bekijken. Er zal 
sowieso wel iets naar je smaak tussen zitten. 
Woensdag is er nog de massacantus, de 

grootste cantus van Gent, waar je gezel-
lig kan komen zingen en drinken met al je 
vrienden binnen en buiten VTK. Het was 
een fijn eerste semester met grote opkomst 
van jullie naar al onze activiteiten! Bedankt 
hiervoor en doe volgend semester zeker 
zo verder. Dan wensen we jullie nog veel 
succes met de komende examens en een 
prettige vakantie erna!

                       Enjoy!!!
Gabor en Joey

17:45 IFK Badminton                               GUSBma 08/12

wo 10/12

di 09/12

 MAN N A 12 

20:45 IFK voetbal 1/8e finales                Hogeschool Gent

19:30 Film: Tucker & Dale vs. Evil                Auditorium K

19:30 Film: Donnie Darko                       Auditorium K

19:00 XL-loop                  Plateau

21:00 NDWBWGEV-Goliarde                      Porter House

do 11/12

19:30 Film: The Dictator                 Auditorium K
19:15 IFK basket dames                 GUSB 

19:30 Film: One Flew Over the Cuckoo’s Nest          Auditorium K

20:00 Massacantus                       Sint-Pietersplein



IFK Badminton: 
Iedereen die maandagavond nog eens 
een avond sportief wil doorbrengen 
vooraleer zichzelf volledig op te slui-
ten met zijn boeken, grijp uw kans! Het 
IFK badminton enkelspel voor niet-
geklasseerden vindt maandagavond 
plaats. De heren spelen vanaf 18u (aan-
melden om 17u45), de vrouwen spelen 
vanaf 20u30 (aanmelden om 20u). We 
zijn vooral nog op zoek naar dames 
om mee te spelen! Kom dus zeker af en 
laat iets weten aan de sporties via het 
formulier op de site of via een mailtje/
smsje. Tot dan!

NogDrieWekenBlokWeGevenEen-
Vat-Goliarde: De eerstejaars heb-
ben een testje gemaakt! Een reden om 
nog eens te feesten. Daarnaast zit het 
eerste semester er weeral véél te snel 
op (wenen). De harde blok komt eraan, 
maar om met een goed gevoel te start-
en aan 7 weken studeren is maandag-
avond nog eens goed knallen een must!

Cursus spreekt:
Volgend semester zal iedereen zijn/
haar lesmateriaal moeten bestellen. 
Voor 2e-jaars of ouder verandert er dus 
niets, voor eerstejaars: jullie moeten 
dus ook online bestellen. Bestellen zal 
mogelijk zijn vanaf 26 januari. Zie ook 
de cursussite voor meer informatie.

Massacantus:
Zoals ieder jaar hebben we in week 12 
de legendarische massacantus. Momen-
teel zijn de inschrijvingen volzet. Ben je 
er niet bij? Probeer er dan zeker volgend 
jaar eens bij te zijn!

Jobfair: 
Zit je in het derde bachelor, eerste mas-
ter of studeer je (eindelijk) af dit jaar? 
Dan is voor jou de Jobfair de perfecte 
gelegenheid om te zoeken naar een 
stage of een allereerste job. Wij, Re-
cruities, hebben (nu al!) meer dan 70 
ingeschreven bedrijven in allerhande 
sectoren. Voor ieder wat wils dus! 
Bereid je op deze jobbeurs voor door 
jouw CV up te loaden op de site (vtk.
ugent.be/recruitment) en je in te 
schrijven voor de Jobfair. Hierdoor 
zal je een aantal persoonlijke business 
cards met een QR-code naar jouw CV 
ontvangen op de jobbeurs. We plaatsen 
later nog de lijst van aanwezige be-
drijven online. Houd dus zeker de web-
site in het oog!

Filmweek: 
Heb je nog een gaatje in je strakke exa-
menplanning? De hele week door kan 
je in auditorium K genieten van top-
films op groot scherm. We zijn ervan 
overtuigd dat er zeker eentje tussen zit 
dat je zal bevallen.  Eindelijk wat leuks 
te zien in de aula!



 FOTO VAN DE WEEK 

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

We sluiten ons eerste semester af met 
een sudoku. Los hem op en breng 
hem binnen in VTK Blauw voor 
woensdag, en maak kans op een leuke 
prijs. De winnaar van vorige week 
is Marie-Laure Heyndrickx. Zij mag 
haar prijs komen ophalen in VTK 
Blauw. Veel plezier en succes deze 
week!

PeMe-reünie

5 1 9 6

9 2 5 4

6 4 7

1 9 6

4 8

3 4 1

6 9 8

8 4 9 6

3 1 2 7

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.56)
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 PUZZEL VAN DE WEEK 


