
Dag liefst VTK’ers

Deze week breekt een uitzonderlijk 
belangrijk moment voor vele 
master en derde bachelor studenten aan!  
Dinsdag gaat immers de VTK Jobfair 
door en met meer dan 120 aanwezige 
bedrijven is de kans natuurlijk groot dat 
je er de job of stage van je dromen vindt! 
Dit vraagt uiteraard om een professionele 
voorbereiding en daar helpen zowel het 
Career als het Feest team mee tijdens de 
You’re fired Goliarde op maandag. Hier 
krijg je bij een succesvolle sollicitatie niet 

minder dan één volledig deltabonnetje 
extra! Bovenop stages en jobs voorziet 
de VTK je deze week ook van de nodi-
ge portie sport. Maandag is er het IFK 
minivoetbal heren en donderdag is het al-
weer tijd voor de derde Speedteamtrain-
ing. Nog steeds niet genoeg gesport? 
Kom dan donderdagavond zeker mee-
wandelen van het ene naar het andere 
café tijdens de kroegentocht in Gent!

Fijne week! 
Edward en Isolde

MANNA 15
Week 3: 26 Februari - 2 Maart        

 ma 26/2     
 19:00 IFK Minivoetbal Heren   GUSB
 20:00 BEST AV    The Foundry
 19:15 Lopen rond de watersportbaan  Plateau/GUSB
 21:00 You’re fired goliarde (vat Amplidata) Delta
 di 27/2 
 14:00 Jobfair     ICC
 wo 28/2 
 18:30 Halftime BBQ en Cantus  Delta

 do 1/3

 21:00 Kroegentocht    Plateau
 19:15 Speedteamtraining III   Plateau/Blaarmeersen
 

VTKalender



LOPEN ROND DE WATERSPORTBAAN
Zoals elke maandag werken we deze week weer samen aan onze conditie. Afspraak om 
19:15 aan de plateau of 19:30 aan het GUSB. Sport voorziet water en aquarius!

DOORLOPENDE DELTA PROMO’S 
MAANDAG Cornet 1+1
DINSDAG Vodka + Red Bull €4
WOENSDAG Gin Tonic €3.5
DONDERDAG Wijn €1.5

YOU’RE FIRED GOLIARDE
YOU’RE FIRED!!!

Dinsdag krijg je de kans om op zoek te gaan naar een job of internship op de Jobfair. 
Op de goliarde krijg je een extra bonnetje bij een succesvol sollicitatiegesprek. Neem 
je CV mee en kom in je mooiste kleren, want feest zal streng zijn.

Addestino geeft deze avond een vat. Ze komen langs met wat mensen om met jullie 
een praatje te slaan. Om 21h zullen de eerste pinten uitgedeeld worden.

IFK MINIVOETBAL HEREN
Onze herenploeg speelt maandag 
de achtste finale in het GUSB. Kom 
mee supporteren na het lopen en 
help hen naar de overwinning!

SPEEDTEAMTRAINING III

De derde speedteamtraining gaat deze 
donderdag door. Kom mee trainen voor 
de 12urenloop onder begeleiding van 
speedteamcoach Kasper Ligneel! Iedereen 
is welkom!

JOBFAIR
With more than 120 companies present, this is the ideal event to find your future job 
or internship. Have a chat with the representatives and discover all of the interesting 
opportunities that lie ahead. The future is now!

Subscribe now at:
https://vtk.ugent.be/career/students/activities/jobfair/

See you there!



 LEDENKORTING 
TopCopy:  €0.025/pagina zwartwit
Pizza Hut:  € 5.95/pizza
Golden Scissors:  10% korting/knipbeurt
Buzzy Snacks:  gratis koude saus bij 
  een frietje 
  en een vleesje
Fluotopics:  €3 korting/uur bijles
Bar Italiano 20% korting

KROEGENTOCHT
Donderdag gaat onze kroegentocht 
in Gent door. Als je graag aan de 
toog hangt, maar ook eens buiten de 
Overpoort wat plekjes wil leren ken-
nen, is dit het evenement bij uitstek! 

SHOT VAN DE WEEK: BOSWANDELING

HALF-TIME CANTUS
Na twee en een half jaar zwoegen en zweten zitten we eindelijk aan de helft! En wat is er 
nu een betere manier om dit te vieren dan met een cantus? Met een cantus én een BBQ 
misschien?! Kom woensdag 1 maart met al jouw jaargenootjes smullen van lekker gegril-
de stukjes vlees en alles wat daarbij hoort en/of kom je dorst lessen met lekker koude 
pintjes op de cantus. Kom om het extra leuk te maken verkleed als jouw toekomstige job!

Meer info op vtk.ugent.be



Proficiat Sander Stroobandt! Jij wint 
2 tickets voor de Lentefuif!

Deze week hebben we een leuke 
sudoku voor jullie. Dien je oplossing 
in voor woensdag 12u in VTK Blauw 
en win een leuke prijs!

naam............................................................

e-mail...........................................................

PUZZEL VAN DE WEEK 

!"#!$%&!&'()*&!+,!-.

!"#$%&$'($')*+,
-...*&$'($')*+,

!
"

! " # $ % & ' ( ) * + , ' ( , ' -

!"#$%&'( )*$+, - ./ -'0
!"#$%"&'

!&,-1&2-'0)("%"22"3.)"44 -#& )*5*&2

!"#$%&'%(()*+
,-(./0%*1
,-(./02'.-3.-42$%

-./01.2.03)4562.7.82.390559):;:)<)=>>>)-.69)<)(.8?)>=);;@)AB);;)<)C6D1E91FG1FHI/.

Sudoku #34755
 Moeilijk 

 

2

9 3 7

3 1 2

4 3 6

4 1 5

2 8

8 4 3 6

5 6 9

1

Speel gratis sudoku puzzels online op sudokus.robinu.nl!

ADDESTINO GEEFT EEN VAT (26/02 in DELTA)
Addestino treats us with a keg of beer. Addestino is a Belgian management and technology consulting firm, with a 
unique blend of top talent and a track-record to deliver innovation to its customers, end-to-end, from idea to market. 
Their multidisciplinary team is capable to cycle very fast between business strategy, technology, and user experience to 
shape & develop successful products, services and organisations in sectors as telecom, healthcare, energy, transport and 
electronics. Get to know some of their consultants in Delta!

 FOTO VAN DE WEEK 

INITIATIEDOOP 4:  VTK on Ice


