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 19:00 Lopen met Sport  Watersportbaan
 19:00   CV schrijven     Auditorium K
 21:00   Provinciegoliarde      ‘t Parlement
di 12/10
 18:00   Infomoment jobraisen   VTK Groen   
 19:00  Kommaneuken ‘t Civielke 1  VTK Rood 
 20:30 BEST After Summer Event VTK Groen 
 20:00  Eerste Swingles   Archiezolder 
woe 13/10
 19:00   Voordoop     Muinkpark
don 14/10  
 19:00   Code Sprint     VTK Groen

Hallo beste VTK-leden!

Na een geweldige Recruitment Kick-Off en Openingscantus, en niet 
te vergeten een massale opkomst bij het lopen rond de Watersport-
baan (zouden onze sexy jogging-outfits daar soms voor iets tussen 
zitten?) is het alweer tijd voor Week 3!
Ambitieuze burgies en archies kunnen zich de kunst van het CV-
schrijven eigen maken, de swingers stretchen best al eens hun 
spieren tegen dinsdag, en de computergeeks maken zich klaar voor 
een  superproductieve Codesprint met onze webbies. De moedige 
tweedejaars die het aandurven zich te laten dopen bij onze geliefde 
kring staan al te bibberen, maar eerst geeft elke provincie nog het 
beste van zichzelf op de Provinciegoliarde! Het zal wel weer een bit-
tere strijd worden tussen Oost-en West-Vlaanderen, maar let op: ook 
Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg staan hun mannetje in het 
gevecht voor die derde plaats!
Kortom, zoals gewoonlijk weer een week met voor elk wat wils!

Lucie & Jeffrey, Interne ’10-‘11



Als VTK-lid krijg je bij Pizzahut 
lekkere kortingen, met name 2 
Euri korting op 
het buffet en de 
derde pizza gra-
tis! Bovendien 
krijg je 20% kor-
ting als je met 
een groep van 
minstens tien burgies/archies komt.

OPGELET: enkel voor studenten die minstens 
al 1 jaar gestudeerd hebben!

Eindelijk is het zover, woens-
dag 13 oktober krijgen jullie 
allemaal de kans om com-
milito te worden. Het erva-
ren van rasechte studen-
tikoziteit is waar het in de 
doop allemaal om gaat! 
Schrijf je dus in op de site en 
kom naar de voordoop, dit 

is het begin van de doopperiode. Place to be: 
woensdag 19u00 in het Muinkpark (achter 
de Kinepolis). Voor verdere info en meer data: 
vtk.ugent.be/voordoop

Ook deze maandag kan je na-        
tuurlijk mee lopen rond de Water-
sportbaan. Vorige week waren we 
met maar liefst 36 man, maar dat 
kan nog beter! Halen we de kaap 
van de 40? Marathonman zal nog 
jaloers worden op ons! Afspraak 
om 19u voor de Plateau, of 19u15 
aan het GUSB.

Zin om je belevenissen van je course na te 
vertellen aan anderen? Of wil je van anderen 
eens horen wat zo’n course inhoudt? Kom dan 
dinsdag 12 okt naar het After Summer Event 
van BEST in VTK Groen. Je wordt trouwens ver-
wend met een heerlijk dessertenbuffet. Wil je je steentje bijdrage aan 

IAESTE en een voordeel op een 
stage scoren?
Kom dan hier luisteren naar de how 
to’s en de know how’s van het job-
raisen! 
Wij leggen je uit hoe het allemaal in 
z’n werk gaat, geven je nuttige tips 
en zorgen dat je er helemaal klaar 

v o o r 
b e n t . 
Dit alles 
g a a t 
door op 
dinsdag 
12 okt 
in VTK 
Groen.

Het is weer tijd voor hét feestje van de eerste 
semester, de VTK openingsfuif!
Woensdag 20 okt toveren we de Vooruit om 
in een absoluut feestparadijs en dat doen we 
met DJ’s zoals Fou Concept, DJ Redking en 
Pulp Mixion. Omstreeks middernacht: spe-
cial act van de D-Devils.
Tickets vanaf volgende week in de hal te ver-
krijgen!



Of je op interview mag bij het bed-
rijf van je dromen hangt af of ze 
jouw cv uit de grote stapels cv’s 
halen die ze elke dag toegestuurd 
krijgen. Belangrijker dan je skills 
en punten is een mooie ordening 
ervan voor die eerste indruk. En 
geloof ons, er zijn meer regeltjes 
waar je op het eerste moment niet 
zou aan denken. Wil jij graag je cv 
op punt stellen of moet je er zelfs 
nog één maken (bv. ook als je dit 
jaar op stage gaat), komt dan zeker 
naar de infosessie cv-schrijven, 
maandag in auditorium K om 
19u. Professionals van P&G zeggen 
waar een goed cv moet aan vol-
doen en achteraf zijn er broodjes. 
De eerste 100 ingezonden cv’s    
krijgen ook nog eens feedback van 
P&G op maandag 18 november.

Maandag 11 oktober is het weer 
tijd voor één van de meest zotte 
en zatte goliardes van het jaar: de 
provinciegoliarde! Het concept 
is zeer simpel, iedere provincie 
probeert gewoon de andere pro-
vincies onder tafel te drinken. 
Dit jaar zit er trouwens terug een 
Oost-Vlaming in het feestteam, 
dus kan de strijd terug eerlijk ver-
lopen (lees: Oost-Vlaanderen zal 
terug winnen).

Zin om WEB & ICT medewerker 
te worden en mee te helpen aan 
de site? Kom dan gerust eens 
langs op deze eerste code sprint! 
Meer uitleg over Web en ICT 
medewerker worden vind je op de 
site. Tot dan!

De VTK-quiz is de VTK activiteit bij uitstek die 
proffen, assistenten, ereleden, alumni en VTK-
leden verenigt. Deze intelligente geesten wor-
den voor een keer niet op de proef gesteld in het 
domein van de elektronica, scheikunde, bouw-
kunde, werktuigkunde… maar op het vlak van 
sport, muziek, actualiteit, cultuur en geschie-
denis. De vragen die worden voorgeschoteld 
aan de talrijke deelnemers worden verzorgd 
door een professionele quizmaster. De winnaars 
kunnen zich alvast verwachten aan vele mooie      
prijzen. Schrijf je in op de site en kom meequiz-
zen op dinsdag 21 okt om 20u!



Naam:...............................................................................................
Email:................................................................................................
Deze week een traditionele sudoku, maar wel een 
beetje uitgebreid... Ook deze drop je opgelost in VTK 
Blauw en wie weet win jij wel onze prijs van de week: 
15 bonnetjes voor ‘t Parlement!

Als VTK-lid krijg je op vertoon 
van je lidkaart een exclusieve 
korting bij TOPCOPY! Je 
kopieert er voor slechts 2,5 
cent per kopie. Dat is maar 
liefst de helft van de normale 
prijs! Deze prijs is geldig voor 
gelijk welke hoeveelheid ko-
pies en in beide filialen.

FOTO VAN DE WEEK

Inzendingen welkom!
Meer foto’s op vtk.ugent.be


