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Heuj VTK’ers!
Na twee weken opwarmen is het tijd 
om er volledig in te vliegen, VTK-
style! Après-ski goliarde, lopen rond 
de watersportbaan, de heropenings-
cantus, IFK’s... Kortom: voor ie-
der wat wils en voor niemand ook 
maar de minste reden om op kot te  
blijven!
Donderdag is er dan de belangrijk-
ste activiteit van het jaar, zowel 
voor VTK zelf als voor zeer veel 
leden: de Jobfair. Meer dan 70  
bedrijven zullen je hier met een 
stand en bergen coole gadgets pro-

beren in te lijven. Jaja, het voelt 
geweldig om gewild te zijn!
Kom dus zeker een kijkje nemen 
in het ICC, al was het maar om je 
voorraad balpennen aan te vullen, 
en houd er misschien het contract 
van je dromen aan over!
Zeker voor de masterstudenten is 
het een absolute must om hier de 
nodige contacten te komen leggen 
voor je toekomstige job.
Geniet ervan!

Alexander en Bob

ma 27/02 
 19:00 Lopen rond de watersportbaan Plateau  
 19:30 Bekendmaking IAESTE Stages Architectenzolder
 19:45 IFK Volleybal dames  GUSB  
 20:00 IFK Minivoetbal heren  GUSB  
 21:00 Après-ski goliarde   Porter House  
di 28/02 
 19:00 BEST TrainingsDay   Architectenzolder  
 20:00 Heropeningscantus   De Salamander
woe 29/02 
 20:00 IFK Basketbal heren  GUSB  
don 01/03
 12:00 Jobfair    ICC Ghent



LA FORZA DEL DESTINO
Op 7 maart gaat VTK naar 
de Opera, meer bepaald naar  
La Forza del Destino.
VTK kocht voor jullie 20 tickets 
aan en biedt jullie de kans om 
naar deze fantastische opera te 
gaan. We bieden jullie de tickets 
aan voor slechts €2 voor leden en 
€3 voor niet-leden. Inschrijven 
doe je op de site en betalen kan 
in VTK blauw.

BEST TRAININGSDAY
Op dinsdag 28/02 zal er door 
BEST een training worden ge-
organiseerd over project ma-
nagement. Deze training wordt 
gegeven door 2 BEST-trainers, 
eentje uit Turijn en eentje uit 
Sint-Petersburg. Na de training 
wordt er een receptie voorzien 
zodat je nog wat kan napraten en 
BEST Ghent beter kan leren ken-
nen. Je moet je wel inschrijven 
op vtk.ugent.be/best.

APRES-SKI-GOLIARDE 
Aan al diegenen die al verlangen naar 
de volgende skireis en alle anderen, sla 
alvast de nodige dafalgans in, want we 
zullen nog eens stevig après-skiën op de 
goliarde. De Jägermeister wordt aange-
boden voor de bescheiden prijs van €1.5. 
Allen daarheen dus!

HEROPENINGSCANTUS
Begin alvast te trainen, want binnen-
kort vangt het nieuwe cantusseizoen 
aan!
We ruilen deze keer de Frontline in voor 
de Salamander, alwaar we onze dorst 
samen met Pottie zullen laven met het 
goudgele gerstenat!

HOODED UGENT-PULL (€34.5)
Omdat er nog veel vraag is naar 
de UGent-pull, kunnen jullie er 
ook dit semester nog bestel-
len! Kom passen en bestellen in 
VTK-Pi of stuur ons een mailtje  
(cursus@vtk.ugent.be) 
LET OP! Er is een nieuwe kleur 
beschikbaar “Royal Blue”. Bestel-
len kan tot vrijdag 2/3!!

PROM KING EN PROM QUEEN
Ook dit jaar verkiezen we een Prom 
King &Prom Queen op het galabal! Jul-
lie kunnen je favoriete vriend/vriendin 
(of natuurlijk ook jezelf) nomineren 
door het insturen van een foto + de mo-
tivatie op 
galabalderingenieurs.be/promking.

SQUASHTORNOOI
Op 7 maart organiseert VTK het 
squashtornooi! Denk je dat je wel wat 
moves hebt zitten of wil je je eens wa-
gen aan een nieuwe sport? Schrijf je dan 
in voor het squashtornooi voor een hele 
avond sport en fun! Er vallen natuurlijk 
ook mooie prijzen te winnen. Er wordt 
gespeeld in aparte categorieën voor 
dames en heren. Inschrijven op de site!

PARKPOP
Dit jaar is Parkpop aan zijn 4de editie toe. En ook nu is er een afsluiter van 
formaat: Teddiedrum! Wil je met je band spelen op dit gratis festival? Le-
ver dan je demo af in VTK Blauw voor 16 maart en  stuur een mailtje naar 
cultuur@vtk.ugent.be. Wel moet er minstens één lid van de band aan onze 
 fa culteit studeren. Je moet wel een set van een uur kunnen verzor gen! En 
wie weet komt er nog een bekende naam  naast Teddiedrum…
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mainstage

MISS AUTUMN LEAVES

DAVE LAMBERT
ROBERT STÖHR

POLE POLE, TOMORROWLAND, LAUNDRYDAY

ballroom

BUSTER & THE SWING
RITMO LATINO
SHUFFLED

loungebar

MAURICE RUGEBREGT
JONAS VEIRMAN

gratis busdienst
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FOTO VAN DE WEEK

Ook deze week kunnen de su-
doku liefhebbers hun hartje 
ophalen. Bovendien vallen 
er zoals gewoonlijk prijzen 
te winnen, aangeboden door 
ExxonMobil. 
Vul de sudoku dus gauw (cor-
rect) in en steek hem in de 
mannabus!
Aangezien vorige week maar 
een korte week was en om 
dus iedereen de tijd te geven 
de sudoku in te vullen, wordt 
de winnaar van manna 14 
ook volgende week bekendge-
maakt.


