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ma 6/12   
 19:00 Lopen met Sport: ‘XL’  GUSB
 19:00 IFK Zwemmarathon  GUSB    
 19:00 IFK Minivoetbal Heren GUSB
 19:00 Battle of Talents: Meet&Greet IBBT
 20:00 FRiS-vergadering 4  Projectlokaaltjes
 21:00   Karaokegoliarde     ‘t Parlement
di 7/12
 08:30 Sinterklaas bij de burgies Plateau/Zwijnaarde/...
 20:00 Sinterklaascantus  Tequila
woe 8/12  
 19:00   IFK Basket Heren    GUSB

Hey Fa!
Voorlaatste week van het semester, dat betekent dat het IFK op zijn 
einde loopt. We zijn al heel goed bezig maar hebben nog steeds 
jullie hulp nodig voor minivoetbal, zwemmen en basket! Ben je dus 
iets of wat getalenteerd in deze sporten, spreek onze sporties Daan, 
Bob of Bram aan of stuur gewoon een mail, en help ons naar de 
overwinning!
Is zingen eerder je ding, dan kan je ons van je talenten komen over-
tuigen op de karaoke-goliarde. Ook wie het zangtalent heeft van 
een bejaarde kat is meer dan welkom om het podium te betreden, 
want sinds wanneer is bij karaoke de juiste noot van enig belang?
Je kan trouwens ook nog steeds je roddels opsturen naar de Sint, 
dan komt die dinsdag langs in je klas met een hele hoop lekkers.
Tot dan!

Lucie & Jeffrey, Interne ’10-‘11



Het is weer bijna tijd om ons op te sluiten 
achter onze bureau en te hopen dat we er 
nog geraken voor het examen. Maar voor die 
tijd er definitief is, moeten we toch nog een 
paar laatste keren goed uit de bol kunnen 

gaan!
Zak deze maandag-
avond af naar Het 
Parlement en zorg 
zelf voor de muziek 
bij de Karaokego-
liarde. Mensen die 
het aandurven hun 
engelenstem door de 
boxen te laten weer-
galmen, krijgen een 
extra bonnetje per 

nummer dat ze zingen. Omdat bij al dat 
zingen de kelen wel eens droog zouden dur-
ven worden, zorgen we voor een gratis vat 
om dit euvel tegen te gaan!

Speciaal voor de IT’ers onder ons, or-
ganiseren wij op 13 december het 
Got-IT event. We verzamelen om 
15u30 voor de Rozier. Met de bus 
reizen we naar Vilvoorde naar het huis 
van de toekomst. We beginnen de 
avond met een korte voorstelling van 
de aanwezige bedrijven: ArcelorMit-
tal, Philips, KBC, AG Insurance en De-
loitte. Na een rond-leiding in Living 
Tomorrow, volgt het panelgesprek 
tussen de bedrijven. In dit panelge-
sprek verduidelijken de bedrijven hoe 
je als IT’er aan de slag kan. Ze duiden 
op de mogelijkheden en de verschil-
punten.  Hierna kan er nog nagepraat 
worden tijdens de broodjesmaaltijd. 
Dit alles is voor jullie volledig gratis! 
Dus schrijf je als de bliksem in op 
www.vtkrecruitment.be want de 
plaatsen zijn beperkt!



Zorg dinsdag 7 december maar 
dat je allemaal braaf in de les zit, 
want niemand minder dan de 
Sint komt je een bezoekje breng-
en! Op 6 december had hij het iets 
te druk met kleinere kindjes, maar 
vandaag maakt hij de hele dag 
vrij voor ons 
burgies en ar-
chies. Hopelijk 
ben je braaf 
geweest, want 
de Heilige 
man heeft het 
allemaal in 
zijn grote boek geschreven! Heb 
je nog weet van stoute klasgeno-
ten, dan kan je nog tot maandag-
avond mailen naar sinterklaas@
vtk.ugent.be met al je meest 
sappige roddels.

Om te bewijzen dat ook burgies 
en archies kunnen sporten is er 
deze week vanalles voorzien. Het 
IFK is volop bezig, en VTK heeft 
vooral nog zwemmers nodig voor 
de zwemmarathon op maandag 
om 19u in het GUSB. Er zijn echter 
nog tal van alle wedstrijden, neem 
maar een kijkje op de kalender van 
deze en volgende week. Ben je niet 
zo competetief ingesteld, dan kan 
je ook gewoon meelopen rond de 
Watersportbaan in de XL-versie 
van deze week. Er worden maar 
liefst 2 rondjes gelopen! Als je dat 
niet aandurft mag je natuurlijk ook 
gewoon stoppen na één rondje. 
Je ziet, dankzij VTK heb je geen 
enkel excuus om niet in dat kleed-
je/kostuum te passen tegen de 
eindejaarsfeesten!



Naam:.......................................................
Email:........................................................

De winnaar van de elektronische 
kaartenschudder was Jim 
Nielandt. Hij mag in VTK Blauw 
om zijn prijs komen! 
Omdat iedereen het druk heeft 
met studeren en deadlines halen 
hebben we een iets ludiekere 
prijsvraag: een kleurplaat! Wan-
neer de Sint in het land is komt 
immers in ieder van ons het kind 
weer naar boven. Diegene die de 
mooist ingekleurde kleurplaat 
in Blauw komt droppen wint. De 
prijs is niets minder dan twee 
lekkere flessen rode wijn, omdat 
ook hardwerkende studenten een 
beetje ontspanning verdienen!
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