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See you later alligator, in a while crocodile!  
Weer een weekje voorbij! Voor de eerstejaars  
burgerlijk ingenieur was dit een spannend  
weekendje. Of de uitslag nu goed of slecht  
was, VTK staat weer voor je klaar.   
 
De week  begint met een speciale editie van het  
wekelijkse lopen, jeneverlopen, een nieuwe sport 
door iedereen gesmaakt.  Als je niet zo sportief  
ingesteld bent, dan staan de zetels van VTK Rood 
voor je klaar voor een tweede sessie komma- 
neuken! Of toch liever discussieren over 
vrije software op de WVS Vergadering. Of  
misschien het panelgesprek in Auditorium K!  
Nog niet tevreden? Zoek je buitenlandse roots  
op de IAESTE-Goliarde, misschien vind je ze in 
een caipirinha of een cosmopolitain... (of twee)  
Na een maandag staat er een dinsdag voor de deur...  
Heb je van de cocktails genoten en wil je je steentje 
bijdragen aan IAESTE, kom dan naar de jobraising  
infoavond. Woensdag betekent het begin van  
de doopweek,  het begin van het leven van  
schachtjes die zich tot waardige commilitones 
willen ontpoppen... 
 
Bram en Bruno, ra-ta-ta!

Jaargang 2008-2009
Week 20 okt - 24 okt

V T K A L E N D E R
Ma 20 okt
19u00: Panelgesprek

@ Plateau:  Aud K
19u00: Jeneverlopen met Sport

@ Plateau: vooraan verzamelen 
20u00: Kommaneuken 2

@ Plateau:  VTK-Rood
20u00: WVS Vergadering

@Plateau:  VTK-Groen
22u00: Minivoetbal heren

@ GUSB
22u00: IAESTE-Goliarde

@ ‘t Parlement
Di 21 okt
19u30: Feedbacksessie ‘CV Schrijven’

@ Plateau:  Aud K

19u45: Jobraising infoavond
@ Plateau:  Aud D

Wo 22 okt
15u30: Energiedag

@ Therminal
19u00: Voordoop

@ Muynckpark
 

Did you know?
- 40 to 50 percent of body heat can be lost through 
the head (no hat) as a result of its extensive  
circulatory network
- The longest living cells in the body are brain cells 
which can live an entire lifetime.
- The ears of a cricket are located on the front 
legs, just below the knee.



Openingsuren VTK-Pi

Maandag:  15:00 - 16:00
Dinsdag:  11:30 - 12:30
Woensdag:  17:45 - 18:45
Donderdag: 13:15 - 14:00
Vrijdag:   13:15 - 14:15  

IFT  
Wil je de sportieve eer van 
VTK hoog houden? Dat kan! 
Op maandag 27 oktober gaat 
namelijk het Interfacultair  
Tornooi door (kortweg IFT). Ben 
je een crack in veldlopen (m/v), 
veldvoetbal (m), volleybal (m/v), 
basketbal (m/v), zwemmen (m/v)  
of tafeltennis (m/v), stuur dan 
als de bliksem een mailtje naar 
sport@vtk.ugent.be en je krijgt  
onze eeuwige dank! Het  
volledige programma kan je 
terugvinden op de website.

Jobraising Info-avond 
Help IAESTE met het verzamelen 
van stages en kom wat dichter  
bij je droomstage volgende zomer! 
Hoe alles te werk gaat wordt 
dinsdag om 19u45 voorgesteld  
in auditorium D. We zien je daar!

Jeneverlopen rond de watersportbaan  
Zoals gewoonlijk vertrekken we om 19u aan de hal van het Plateau  
en om 19u15 pikken we de wachtenden aan het GUSB op.
Maar... omdat het niet altijd water moet zijn voorzien we deze week  
voldoende tussenstops waar iedereen zich wat kan opwarmen  
met een dreupeltje jenever. Een toertje watersportbaan is normaal 5 km 
maar kan na een aantal tussenstops misschien wat meer worden... Daarna 
gezamelijk afzakken naar de cocktail-goliarde maakt het feest compleet.

Voordoop
Eindelijk is het zover, woensdag krijgen jullie allemaal de 
kans om commilito te worden. De doop is een verbintenis-
ritueel waarin je een betere band krijgt met de prachtige 
kring VTK en niet te vergeten met iedereen die met VTK 
te maken heeft. Het is de ideale gelegenheid om jezelf  
volledig te geven voor de kring, voor elkaar en voor de 
vriendschap. Het ervaren van rasechte studentikoziteit 
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. Daar wordt je als schacht in de 
groep opgenomen om twee weken later als volwaardige  
commilito binnen de kring te komen. Place to be:  
woensdag19u00 in het Munyckpark (achter de Kinepolis).

IAESTE-go l i a rde 
Het is weer tijd voor 
cocktails! IAESTE heeft 
voor jullie een ruim 
assortiment cocktails 
en andere exotische 
drankjes voorzien aan 
bodemprijzen... Kom 
dus zeker eens proeven  
van al dat lekkers!
Met de nodige  
aardrijkskundige kennis  
over de IAESTE-landen 
kan je alvast 1 gratis 
cocktail verdienen!



S t a r t ve r g a d e r i n g  
WVS  
Gaat je hart ook sneller slaan 
van tux? Denk je bij het zien 
van Bill Gates ook 
aan Darth Vader? 
Kom dan zeker naar  
de startvergadering 
van de werkgroep 
vrije software! 
Deze maandag 
om 20u00 in 
VTK Groen. 

VTK-Quiz  
Naar jaarlijkse gewoonte 
gaat volgende week dinsdag 
op 28 oktober de VTK-Quiz 
door. De ideale kans om jullie  
eigen kennis te testen en 
ze bovendien te meten aan 
de kennis van de proffen!
Deelnemen kan in groepjes 
van 5 personen voor de kleine 
prijs van 1 euro per persoon.  
Inschrijven kan via de  
inschrijvingslijst aan VTK-Pi.  
Haast je want de plaatsen  
zijn beperkt! Meer info: 
www.vtk .ugent .be /cu l tuur

Panelgesprek ‘Niet-technische ingenieur’ 
Heb je het na 5 jaar technische vakken toch wel gehad?  
Begin je je plots af te vragen waarom je eigenlijk  
ingenieur gestudeerd hebt? Geen nood, op dit panel- 
gesprek laten we je kennismaken met bedrijven die op 
zoek zijn naar ingenieurs in een niet-technische functie.  
Inbev, P&G en Möbius tekenen alvast present.
Tijdstip: 20 oktober om 19u30 in Aud K! 

Voorrondes minivoetbal heren  
In de voorrondes van het IFK minivoetbal neemt VTK 3  
het op tegen de ploeg van Dentalia. De winnaar  
van dit duel speelt in de 1/16 finales tegen VRG 2.
Allen naar het GUSB om onze ploeg een  
mentaal steuntje te geven!  

The Boston Consulting Group  
BCG geniet een uitstekende reputatie als de wereldleider 
in strategie consulting. Zij adviseren topmanagers bij het  
nemen van strategische en organisatorische beslissingen. De 
meer dan 90 consultants van het kantoor in Brussel werken in 
diverse snel evoluerende sectoren zoals industriële goederen, 
energie, farmacie en financiële diensten. Op woensdag- 
avond 29 oktober organiseren ze een presentatie in “De Foyer” 
in Gent. Geïnteresseerd? Vul dan online het antwoordformulier  
in op http://www.bcg.be/presentations vóór 22 oktober.

OE, OE?  
Neen, we hebben het hier niet over het geluid dat apen maken, 
maar over de OnderwijsEvaluaties. Deze zijn gestart op 1 oktober  
en zijn nog steeds bezig. 5 goede redenen om ze in te vullen:
- minimum deelnameprocent nodig vooraleer de OE geldig is 
- vakken worden aangepast door de OE 
- promotie van proffen hangt ook af van de OE 
- gratis vat bij deelname van 50% 
- kinepolis filmtickets te winnen 
evalueren kan nog steeds op www.firw.ugent.be/studeren/eva 

VTK-Ster 
Heb jij een verborgen talent dat je wel eens wil  
tonen aan al je vrienden? Doe dan mee aan de eerste editie  
van VTK-ster op 19 november. Kom ons overtuigen  
met een one-man show, bandje, dansje,  
toneeltje,... Alles mag, the sky is the limit!
Alle geïntresseerden mogen een mail sturen  
naar cultuur@vtk.ugent.be. 
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Geef je opgeloste sudoku samen 
met naam en e-mail af in VTK-
blauw (drop deze in de sudoku-
doos linksboven aan de deur!) en 
je maakt kans op een fantastische  
prijs!  Een onschuldige kinderhand 
koos Sydney Landuyt als winnaar  
van Manna 03. De prijs was een 
half jaar EOS, aangeboden door  
Mc Kinsey & Company!   
Proficiat!! 
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FOTO VAN DE WEEK


