
Yoo VTK’ers
Yeeps,

Hopla, we zitten in de tweede helft van 
het semester. Bij menig VTK’er heeft het 
uitstelgedrag een hoogtepunt bereikt 
en neemt de stress het stilaan over. Wij 
als VTK  zullen echter ons uiterste best 
doen om jullie nog even in je roes te 
houden. Daarom zit deze week weer 
boordevol activiteiten, de ene al zotter 
dan de andere. Of je nu op zoek bent 
naar een buitenlands avontuur, job of 
goedkope drank, deze week heeft het 

 allemaal. Wat je alvast niet hoeft te doen 
donderdag, is zelf voor je eten zorgen. 
Je kan dan namelijk spaghetti vreten à 
volonté,tot dan!
 
Groetjes
Charlotte en Pieter

 MANNA 7 
 4 november -  8 november 

19:00 Jeneverloop Plateau of Watersportbaan

19:30 Panelgesprek niet-technisch ir.      J. Plateauzaal

11:00 Away Day   Hal Plateau

ma 4/11

di 5/11

21:00 Goliarde Porter House

do 7/11

woe 6/11

19:00 SpaghettiAvond  Therminal

20:00 Vrienden- en familiecantus Twitchvr 8/11

20:00 BEST algemene vergadering    Therminal



Ben je na al die jaren technische  vakken 
benieuwd wat je als ingenieur nog meer 
kan doen? Heb je zin om plots eens een 
totaal andere weg in te slaan? Of ben 
je gewoon benieuwd welke opties je 
 allemaal hebt als burgerlijk ingenieur? 
Op dinsdag 5 november kun je deze 
 vragen oplossen tijdens een  panelgesprek 
in de Jozef Plateauzaal. Achteraf 
voorzien we een broodjesreceptie!

Alcohol is de nieuwe 
 brandstof. Langs de 
 watersportbaan  zullen 
 enkele tactische  drankpauzes 
 worden  ingelast. Wij zijn 
niet  verantwoordelijk voor 
de e xtra meters  omdat je niet 
meer recht kan lopen.  Deze 
activiteit is volledig gratis.

Vriendjes en  vriendinnetjes, 
broers en  zussen,  moeders 
en vaders.  Iedereen is 
 welkom op de    vrienden- 
en  familiecantus. 
Zingen en drinken kan 
 iedereen en dat is waar het 
om draait komende  vrijdag. 
Schrijf jezelf en je  vrienden 
dus snel in via de site. 

Panelgesprek

Familiecantus

Jeveneverloop Goliarde

Of we nu een thema 
doen of niet, elke 
 goliarde is een zot goed 
feestje. Daarom deze 
week eens een gewone 
goliarde, maar zeker 
niet minder leuk. We 
zien jullie maandag in 
de Porter House. 

Met de openingsfuif achter de rug wordt 
het weer hoog tijd om onze  collega’s in 
Leuven eens een bezoekje  te brengen 
in de vorm van een aloude klassieker: 
een kroegentocht! Dit gaat door op 
 woensdag 13/11 . Mobiliseer je vrienden 
en vergezel ons naar Leuven om daar de 
blijde boodschap te gaan verkondigen 
dat wij, Gentse studenten, pas écht weten 
hoe je een feestje bouwt! Inschrijvingen 
gaan open om dinsdag 5/11 om 17u!

Kroegentocht

Erasmus Mundus, IAESTE 
en BEST slaan de handen in 
elkaar en voorzien  een hele 
dag infostandjes! Wil je meer 
info over onze courses, wil 
je  socializen met de BESTies 
of wil je vette prijzen  winnen 
aan ons supercool prijzenrad? 
Kom dan zeker eens langs!

Away Day

Deze week is het de laatste week van 
de OE’s, nog tot vrijdag kan je ze 
 invullen op http://vtk.ugent.be/oe. 
Deze  evaluaties zijn van enorm belang 
voor de kwaliteit van ons onderwijs, 
de  faculteit rekent op jullie! Bovendien 
 krijgen deelnemers een beloning. Bij 
50% deelname, komt er een gratis vat op 
een goliarde! Invullen is de boodschap.

Onderwijsevaluaties

Op woensdag 13/11 krijg je 
als laatstejaar de unieke kans 
om de ExxonMobil  Antwerp 
Polymers Plant (APP) te 
bezoeken. Via  presentaties, 
een technische case en een 
rondleiding in de fabriek 
leer je  ExxonMobil beter 
 kennen. Meer  informatie op 
de recruitmentsite!

ExxonMobil
Op donderdagavond 
 voorziet VTK  spaghetti 
à volonté voor de 
 schappelijke prijs van €5! 
De  SpaghettiAvond zal 
 doorgaan in de Therminal. 
Inschrijvingen gaan open op 
maandag 4  november, om 
19u. Er dient op voorhand 
betaald te worden. Tot dan!

SpaghettiAvond

VTKarting
VTK gaat karten op 
 woensdag 13/11.  Zoals steeds 
bij VTK is dit  superleuk en 
 spotgoedkoop. Deze  activiteit 
is altijd in minder dan vijf 
minuten volzet. Wees er dus 
snel bij!  Inschrijvingen gaan 
open op 5 november om 19u.



 FOTO VAN DE WEEK 

Naam:.................................................................  e-mail:............................................................

Hiernaast vind je de  wekelijkse 
sudoku. Los hem op en steek 
hem voor  woensdag in de 
 mannabrievenbus in VTK 
Blauw en win een  supercoole 
 prijs! De  winnaar van deze 
week is Michiel Toelen, je 
mag je  bon van de Kastart 
 komen afhalen in VTK Blauw. 

 PUZZEL VAN DE WEEK 

InterFacultair Tornooi


