
9 februari - 15 februari
Heeeeey VTK’ers!

Eerst en vooral proficiat met jullie goede 
resultaten. Punt voor punt zeker en vast 
verdiend! Wees ook niet getreurd over 
de minder goede, daar heeft het unief het 
prachtige principe van herexamens voor. 
Voor het komende semester wensen we 
jullie alvast veel succes en plezier, en VTK 
zou VTK niet zijn indien we hiervoor weer 
de nodige activiteiten hadden geregeld. 

                       Enjoy!!!
Gabor en Joey

18:00 Kommaneuken 3e ‘t civielke                VTK Groenma 09/02

wo 11/02

di 10/02

 MAN N A 13 

20:00 Comedy Night!                 De Centrale

19:00 Speedteamtraining 1                       Plateau

19:00 Après-ski Loop                  Plateau
21:00 Après-ski Goliarde                          Porter House

do 12/02

20:00 BEST AV 7                  VTK Groen 
20:00 Muurklimmen                     Bleau Gent

22:00 Cocktailfuif                              Twitch

20:00 Ouderolderscantus                De Salamandervri 13/02



Bierbowling:
Omdat er grote onduidelijkheden 
waren omtrent de winnaar van bier-
bowling I organiseren we een nieuwe! 
Er wordt gestreden voor de faam om 
het meeste strikes of voor de glorie van 
de grootste toren lege bekers. Dit is dan 
ook de goedkoopste gelegenheid om 
eens stevig in te drinken voor wie zijn 
donderdagavonden al graag eens in de 
Overpoort spendeert! Inschrijvingen 
gaan dinsdag 10 februari om 19u00.

Jobfair:
Op dinsdag 24 februari zal weer een 
van de belangrijkste activiteiten van het 
jaar plaatsvinden: de VTK Jobfair. Dit 
is zonder twijfel het hoogtepunt van 
het recruitmentjaar. Het ICC zet zijn 
deuren weer open om een dag over-
spoeld te worden door toekomstige 
ingenieurs en een 90-tal bedrijven. Het 
wordt sowieso de moeite, dus kom 
zeker eens een kijkje nemen. Ook de 
niet-laatstejaars zijn meer dan welkom 
om al eens een blik te werpen op hun 
mogelijke toekomst. Het event is gratis, 
maar we vragen wel om op voorhand in 
te schrijven op de site (https://vtk.ugent.
be/recruitment/events/2015/02/24/
jobfair-2015/). Tijdens de Jobfair wor-
den ook een aantal bedrijfspresentaties 
georganiseerd, waarvoor je je eveneens 
kan inschrijven op de recruitmentsite. 
Wie zich inschrijft, maakt trouwens 
kan op een tablet! Voor alle vragen, kan 
je steeds mailen naar recruitment@vtk.
ugent.be

Cultuur & excursie:
De voorbereidingen voor de show zijn 
al volop bezig. Hiervoor is cultuur nog 
steeds opzoek naar een bandje, dans-
ers, acteurs en mensen om mee te hel-
pen aan het decor. Indien jij interesse 
hiervoor hebt, stuur dan een maitlje 
naar cultuur@vtk.ugent.be. 

Er staan echter ook weer een heleboel 
nieuwe activiteiten voor de deur. Deze 
week kunnen jullie je inschrijven voor 
de kaas- en wijnavond. Hier zal de wijn 
rijkelijk vloeien dus plezier verzekerd. 
Voor de dansliefhebbers onder ons kan 
je je ook nog steeds inschrijven voor de 
partner danslessen en de avonturiers 
kunnen nog altijd mee naar Berlijn.

Apres-ski goliarde: 
Huj, het tweede semester is weer be-
gonnen! Na 2 maanden eenzaam en 
alleen opgesloten zitten blokken is dit 
de eerste avond waarop alle studenten 
weer worden losgelaten in de Over-
poort! De meesten onder jullie zijn 
waarschijnlijk net op skivakantie gewe-
est - al dan niet met VTK - dus kom 
dat weekje skiën met ons afsluiten in 
de Porter House! Van 9 tot 12 kan je 
nagelkloppen, flugelshotjes kopen en 
voor slechts 2 euro per persoon een 
spelletje bierpong spelen.  “Is er dan 
geen gratis vat??” uiteraard wel! 1 om 
half 12 en eentje wanneer het ons uit-
komt midden in de nacht.

Après-ski loop:
Na het wekelijkse toertje worden 
jullie verwarmd door een glaasje 
chocomelk of gluhwein aan de fin-
ish. Om te ver-mijden dat mensen 
meedrinken zonder te lopen wordt 
deze locatie strikt geheim gehouden. 
Zoals steeds om 19u aan de Plateau 
of 19u15 aan het GUSB.

Cocktail-fuif: 
Om eens goed van start te gaan be-
ginnen we met de VTK-Cocktail-
fuif! Bestel 5 cocktails voor 10 euro, 
koop een duococktail voor jou en je 
valentijn-date of koop een fishbowl 
om in groep op te drinken. Uiter-
aard kan je stoer uit de hoek komen 
en zelf een bokaaltje binnen kappen.



 FOTO VAN DE WEEK 

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

Sudoku
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4 5 7 3 2 6 8 1 9
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© 2011 Becher-Sundström

Een nieuw semester en dus nieuwe 
puzzels om op te lossen. We begin-
nen met een sudoku. Los hem op en 
breng hem binnen in VTK Blauw 
voor woensdag, en maak kans op een 
leuke prijs. Veel plezier en succes deze 
week!

Een semester met VTK

 PUZZEL VAN DE WEEK 


