
2 maart - 8 maart
Heeeeey VTK’ers!

Ons Galabal komt steeds dichterbij en de 
kaartenverkoop is dus reeds begonnen. Heb 
je nog geen kaart gekocht? Spoed je dan 
naar de hal om één van je beste aankopen 
van dit semester aan te schaffen. Voor de 
rest wensen we jullie opnieuw een zalige 
week toe met VTK en voor de eerstejaars 
die dit lezen voor hun NPGE’s, veel succes!

                       Enjoy!!!
Gabor en Joey

19:00 Lopen rond de watersportbaan                 Plateauma 02/03

wo 04/03

di 03/03

 MAN N A 16 

19:45 Squashtornooi                Stadium Coupure

18:00 Kommaneuken 4e ‘t Civielke                       VTK Groen

20:00 IFK minivoetbal 1/8e finale                 GUSB
21:00 Shotjesgoliarde                           Porter House

do 05/03

19:30 Workshop online solliciteren                 Jozef Plateauzaal 
19:00 Speeddate                       Therminal

19:00 Speedteamtraining IV                       Plateau

20:00 VVN-cantus                 Canard Bizar

19:00 Danslessen Lindy Hop                        Ledeganck
19:45 VTK pooltornooi                       Arena Snooker
19:30 Ingenieurscantus                      Paviljoen



Shotjesgoliarde: Het is weer tijd voor 
een van onze meest epic goliardes! Ver-
schillende smaken shotjes zullen wij 
voor u voorzien, zodat er voor iedereen 
wat wils is! Natuurlijk zijn alles shotjes 
aan 1 euro. Tot in de Porter House!

ingenieurscantus: Het is weer tijd 
voor de klassieker der klassiekers: De 
Ingenieurscantus, alwaar de burgies, 
de archies en de bio-ingenieurs samen 
tonen dat ze veruit superieur zijn aan 
die bedriegers van de VEK. Zak dus 
allemaal af naar ‘t Paviljoentje voor 
deze topper van formaat! 

Galabal der Ingenieurs: Je kan in 
de hal van de plateau je kaart voor het 
galabal kopen. Het zal dit jaar opnieuw 
een editie zijn om nooit te vergeten! 
In je beste kostuum feesten met Bus-
cemi of Les Mecs eclectics, Swingen 
op de muziek van God Save the Swing, 
uitrusten in de lounge of een cocktail 
drinken van een professionele cock-
tailshaker. Keuze zat! Het galabal gaat 
door in de Art Cube in Gent. VTK re-
gelt uiteraard ook bussen om heen en 
terug te gaan. Voor meer informatie 
surf naar www.galabalderingenieurs.be

Galabaldiner: Wil je voor het gala-
bal in stijl op locatie eten? Dan kan je 
je ook inschrijven voor het diner. Ge-
woon een mailtje sturen naar feest@
vtk.ugent.be. Het gerecht kan je lezen 
op de website van het galabal

Onderwijsevaluaties:
Vul snel de onderwijsevaluaties in! Onze 
faculteit verloot 4 iPad mini’s onder de 
studenten die de onderwijsevaluaties 
hebben ingevuld. Invullen doe je via vtk.
ugent.be/oe

Parkpop: Cultuur is nog steeds op 
zoek naar bandjes voor Parkpop. Dit 
fantastisch festival vindt plaats op 23 
april in het Citadelpark. Speel je in een 
bandje breng dan zeker een demo bin-
nen voor 6 maart.

Kroegentocht: Deze keer gaat cul-
tuur de cafes in Gent gaan verkennen. 
De kroegentocht vindt dus niet enkel 
plaats in de Overpoort maar over heel 
Gent. Inschrijven kan via de site vanaf 
2 maart om 20uur.

IFK Squash: Denk je dat je wel wat 
squash- of tennismoves hebt zitten of 
wil je jezelf eens wagen aan een nieuwe 
sport? Schrijf je dan in voor het squash-
toernooi voor een avondje sport en fun. 
Er vallen mooie prijzen te winnen en 
achteraf kan iedereen nog nagenieten 
met een traktatie in de bar. We spre-
ken af om 19u45 aan Stadium Coupure 
en zullen twee en een half uur spelen. 
Sportdrank en water wordt door ons 
voorzien. Wie wil mee doen aan het 
IFK Squash op dinsdag 24 maart kan 
tijdens dit tornooi zichzelf bewijzen. 
Er zullen selecties plaatsvinden, zodat 
we alle punten kunnen pakken op het 
IFK Squash. Meer info via de site of via 
sport@vtk.ugent.be. Tot donderdag!

Speeddate: Heb jij je ware prins 
of prinses nog niet gevonden? Dan 
is de speeddate zeker iets voor jou! 
Niet enkel het VTK is aanwezig 
maar ook VLAK, VPPK en VLK, 
keuze genoeg! Inschrijven kan via 
https://docs.google.com/forms/
d/1ASux3xAFrqRevWIXktA_j9LB_
skFCj65399V3miB6nE/viewform .

Workshop online solliciteren:
Nu je na de Jobfair hopelijk een 
beter zicht hebt op welke job je vol-
gend jaar graag wil doen, is het tijd 
om over te gaan tot actie! Telenet 
geeft dinsdag een workshop over 
Online Solliciteren om je te helpen 
met de eerste stappen richting je 
droomjob. Afsluiten doen we met 
een broodjesreceptie. Inschrijven 
kan op vtk.ugent.be/recruitment.



 FOTO VAN DE WEEK 

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

De puzzel van deze week is een 
sudoku. Los hem op en breng hem 
binnen in VTK Blauw voor woens-
dag, en maak kans op gratis tickets 
voor ons galabal. De winnaar van 
vorige week is Mathieu Samaey. Hij 
mag zijn prijs komen ophalen in VTK 
Blauw. Veel plezier en succes deze 
week!

 PUZZEL VAN DE WEEK 

(Seductive) bierbowling II

Nieuwe winkel te Sint-Pietersnieuwstraat 138!


