
16 februari - 22 februari
Heeeeey VTK’ers!

Hopelijk hebben jullie reeds kunnen ge-
nieten van het nieuwe semester maar zoals 
jullie wel kunnen zien zijn we nog maar net 
begonnen. Er is voor ieder wat wils. Kom 
zeker ook naar ons infomoment voor de 
VTK show. De show is ieder jaar een 
succes en eraan meegewerkt hebben geeft 
de nodige voldoening. Een echte aanrader!

                       Enjoy!!!
Gabor en Joey

19:00 FRiS-vergadering 4                               VTK Groenma 16/02

wo 18/02

di 17/02

 MAN N A 14 

18:00 Codesprint III                 VTK Groen

20:00 Bierbowling II                Overpoort Bowl

19:00 Danslessen Lindy Hop                     Ledeganck

19:00 Lopen rond de watersportbaan                 Plateau

19:00 Robotcompetitie Kick-Off                      Technicum Cloquet

do 19/02

20:45 IFK veldvoetbal kwartfinale                Hogeschool Gent
20:00 Infomoment show en medewerkers               VTK Rood 

20:00 Heropeningscantus: carnaval-editie          Rector

20:00 Kaas- en wijnavond                       Therminal

21:00 Romantic-monday-goliarde                Porter House



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 
worden ook een aantal bedrijfspresen-
taties georganiseerd, waarvoor je je 
eveneens kan inschrijven op de recruit-
mentsite. Wie zich inschrijft, maakt 
trouwens kans op een tablet! Voor alle 
vragen, kan je steeds mailen naar re-
cruitment@vtk.ugent.be

IFK Badminton geklasseerden:
Maandag 23 februari vindt het IFK 
Badminton voor geklasseerden plaats. 
Zowel dames als heren strijden voor de 
eerste plaats. Ben je geklasseerd en wil 
je de eer van VTK verdedigen? Twijfel 
dan niet om de sporties te contacteren, 
via facebook of sport@vtk.ugent.be! 
Supporters zijn ook altijd welkom, wij 
voorzien de pintjes!

EBEC:
Op 25 februari 2015 nodigen we de 
studenten van de faculteit Ingenieurs-
wetenschappen en Architectuur uit 
om deel te nemen aan de Case Study 
en Team Design van onze lokale EBEC 
ronde. Elk team krijgt de kans zijn 
oplossing voor te stellen waarna een 
prijsuitreiking plaatsvindt, gevolgd 
door een gratis cavareceptie. Denk jij 
dat jouw team de overwinning kan be-
halen en onze prijzen mee naar huis 
zal nemen? Of gewoon zin in een uit-
daging? Schrijf dan vanaf woensdag 
11 februari in op https://vtk.ugent.be/
best/nl/ebec/ghent.

Infomoment show en medewekers: 
Altijd al een handje willen helpen met 
VTK, maar geen idee wat dit precies 
inhoudt. Kom dan zeker naar dit info-
moment. Ook over de voorbereidingen 
van de show wordt er een woordje uitleg 
gegeven. De show vindt plaats op 1 en 2 
april en dit is echt een topweek.

IFK Zwemmen:
Woensdag 25 februari gaat het IFK 
Zwemmen door. Het is een in-
dividueel kampioenschap met een 
ploegenklassement voor dames en 
heren! We hebben dus echt zoveel 
mogelijk zwemmers nodig, niveau 
maakt niet veel uit! Er wordt ge-
zwommen in 4 disciplines: vrije 
slag, schoolslag, rug of vlinder. Als 
je wil deelnemen, contacteer dan 
zeker een van de sporties via face-
book of sport@vtk.ugent.be! Het 
start vanaf 20u. Supporters zijn ook 
altijd welkom om de zwemmers 
naar de overwinning te schreeuwen.

Kaas - en wijnavond:
Zin in een echte Franse avond met 
heerlijke kazen en wijnen. Schrijf je 
dan zeker in voor de kaas- en wijn-
avond. De wijn zal er rijkelijk vloeien.

Onderwijsevaluaties:
Ondertussen zijn de OE’s weeral be-
gonnen. Ga snel naar vtk.ugent.be/oe 
en kijk welke vakken jij kan evalueren. 
Deelnemers krijgen zoals altijd een 
beloning! Je chocolade kan je volgen-
de week bij FRiS  komen halen.



 FOTO VAN DE WEEK 

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

De puzzel van deze week is een 
binairo. Los hem op en breng hem 
binnen in VTK Blauw voor woens-
dag, en maak kans op een leuke 
prijs. De winnaar van vorige week is 
Myrthe Vernijns. Zij mag haar prijs 
komen ophalen in VTK Blauw. Veel 
plezier en succes deze week!

Muurklimmen

 PUZZEL VAN DE WEEK 


