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 15:00 IFT    GUSB
 21:00   Crazy Dating Goliarde    ‘t Parlement
 22:00 FK Openingsfuif  Vooruit
di 26/10
 19:00   Workshop Elektronica IEEE   Technicum
woe 27/10
 00:00   Battle of Talents - Phase 1   www.battleoftal- 
                  ents.be
 20:00   Doopcantus     Frontline 
don 28/10  
 08:00   WINT – Evenement    Zebrastraat 32

Hallo hallo!

Op het moment dat ik dit tekstje schrijf zit ik vol ongeduld te 
wachten op hét feest-evenement van het eerste semester: de Open-
ingsfuif. Hopelijk hebben jullie een ticket te pakken gekregen, want 
ze was alweer supersnel uitverkocht! Ik twijfel er geen seconde aan 
dat het een geweldig succes zal worden, en al deze leuke moment-
en kunnen jullie normaal gezien nu al herbeleven dankzij de foto’s 
op de site.
Ook deze week is er vanalles te doen, maar ik wil jullie vooral aan-
moedigen om langs te komen op het IFT (interfacultair toernooi) op 
maandag. Kom supporteren voor je favoriete kring en help ons weer 
aan vele overwinningen.
Napraten over dat IFT kan op de Crazy Dating Goliarde, waar jij mis-
schien de liefde van je leven ontmoet!
Zo, dat was het weer, tot volgende week!

Lucie & Jeffrey, Interne ’10-‘11



Op dinsdag 26 oktober kan je 
in de Workshop Elektronica 
van IEEE sb Gent jouw eigen in-
frarood USB-ontvanger maken 
zodat je je PC kan aansturen 
met de afstandsbediening van 
je TV. De audiofielen kunnen een 
heuse versterker bouwen. Zoals 
steeds gebeurt alles onder onze 
deskundige begeleiding, en dit 
om 19u00 in de practicumzaal 

(-3) van het technicum.

Nu maandag gaat er in de 
Vooruit nog een openingsfuif 
door, namelijk deze van het FK! 
Voor slechts 2 euro koop je een 
kaart, waarmee je onder andere 
kan genieten van de dj-kunsten 
van onze eigenste mede-burgie 

DJ Redking!

Ooit, op een dag, zal ook jij met knikkende knieën, 
zwetende handen voor je eerste sollicitatie staan. 
Om dit moment zo vlot en professioneel moge-
lijk te laten verlopen organiseert de VTK op 8 no-
vember een info-avond solliciteren. Electrabel 
voorziet een aantal workshops waar je de trucjes 
leert, nodig om een positieve indruk na te laten. 
Dit evenement zal doorgaan in de kantoren van 
Electrabel aan het Zuid om 17.30 u. Op het einde 
van de avond kan je nog genieten van een recep-
tie om daar rustig alle informatie te laten bezinken 
en een babbeltje te slaan met de mensen van Elec-
trabel. Inschrijven kan op www.vtkrecruitment.be 

Treuzel niet, de plaatsen zijn beperkt.

Op 25 oktober gaat de 25° editie van het interfa-
cultair toernooi, ook wel het IFT, door.
Natuurlijk willen wij ook dit jaar onze eer verdedi-
gen en zoveel mogelijk prijzen wegkapen. Omdat 

dit alleen nogal moeilijk is, kunnen we jullie steun 
zeer hard gebruiken.
Geen zin om zelf te sporten? Geen probleem, join 
het chearteam en moedig onze sporters aan om 
het beste uit zichzelf naar boven te halen en zelfs 
meer.

Het thema van de Goliarde van 
deze week is Crazy Dating: Bij het 
binnenkomen vermeld je je rela-
tionele status, waarna je op zoek 
kan gaan naar jouw droomdate! 
Traditioneel een zeer grappige 
Goliarde, zoals wel kan verwacht 
worden.



OPGELET: Enkel voor commilitones!
Op woensdag is het eindelijk zo ver, dan 

worden al die arme 
schachtjes eindelijk in-
gewijd als kersverse com-
militones.  Op deze on-
gelofelijk leuke, zatte, en 
toch wel ook een beetje 
plechtige cantus sluiten 
we ze, stinkend en al, in 

onze armen. Wil jij ook bij dit mooie mo-
ment aanwezig zijn? Schrijf je snel in voor 

de doopcantus, want hij is al bijna vol!

KVIV is op zoek naar 10 masterstudent-
en die zin hebben om leerlingen uit het 
secundair onderwijs warm te maken 
voor de ingenieursopleiding. Er zullen 
acht bedrijfsstanden zijn, waarbij je ze-
ker zelf ook een babbel kan slaan met de 
aanwezige personen. Het wordt vooral 
een leuke netwerkdag tussen verschil-
lende partijen: leerlingen, studenten en 
bedrijven. Je moet zeker de bereidheid 
hebben om open te communiceren met 
jongeren. Interesse? Neem een kijkje op 
de VTK-site, waar je je ook kan inschrijven.
Deelnemende bedrijven: Actemium, Bar-
co, BASF, Bekaert, Defensie, Stad Gent, 

Texstream, Volvo. 



Naam:...............................................................................................
Email:................................................................................................
Zoals gewoonlijk, opgelost in Blauw droppen en 
hopen dat de onschuldige hand jouw exemplaar eruit 
haalt, zodat jij de prijs van de week wint: een raclette-
set!

FOTO VAN DE WEEK

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


