
24 november - 30 november
Joooooow VTK’ers!

Jullie sappige roddels mogen jullie vanaf 
nu doorsturen naar sinterklaas@vtk.ugent.
be, voor het bestwil van je medestudenten 
die hoognodig terug op het rechte pad 
moeten gebracht worden (en om eens goed 
te kunnen lachen natuurlijk voor heel je 
auditorium). Het semester loopt stilletjes 
aan op zijn einde maar daarom heeft VTK 
niet minder activiteiten voor jullie om je 
vrije tijd tussen het voorbeeldig studeren 
op te vullen. De goliarde, het medewerkers-
etentje, de codesprint en een cool (pun 

intended) bezoekje aan Snowworld Land-
graaf zijn hier enkele voorbeelden van. 

                       Enjoy!!!
Gabor en Joey

17:00 Stagefair                               Therminalma 24/11

wo 26/11

di 25/11

do 27/11

 MAN N A 10 

19:00 Medewerkersetentje                 Het Pand

20:00 Ereledenreceptie                          Zebrastraat 32

18:00 Codesprint II                       VTK Groen
19:00 IFK minivoetbal dames                   GUSB

19:00 Doop-reunie                                   Porter House

16:00 Snowworld Landgraaf                      Rozier

20:00 BEST motivation letter workshop          VTK Groen

vri 28/11

19:00 IFK volleybal heren                                   GUSB

21:00 708090-goliarde                                   Porter House
19:45 Lezing VVN                                           Auditorium O 



VTK Gent Stagefair 2014:
Ben je opzoek naar een stage in de zomer 
om wat extra studiepunten te verdienen 
of gewoon uit interesse? Dan kan het 
eens nuttig zijn om een kijkje te komen 
nemen op de Stagefair. Hier kan je eens 
proeven van wat de verschillende mo-
gelijkheden zijn en de aanwezige bedrij-
ven rechtstreeks uithoren. Daarnaast 
krijg je nog een Stagegids mee naar huis 
waarin nog meer mogelijkheden bij ver-
schillende bedrijven beschreven staan. 
Kom dus zeker naar de Stagefair op 24 
november om 17u in de Therminal. Ze-
ker een aanrader voor 3e bachelors en 1e 
masters!

Panelgesprek IT:
Als IT’er kan je op veel plaatsen terecht-
komen: in een echt IT bedrijf of ergens 
anders... Wil je graag meer te weten ko-
men over je mogelijkheden als IT’er? 
Kom dan zeker naar ons panelgesprek 
dinsdag 2 december! Vergeet je niet in 
te schrijven op de recruitmentsite.

IFK minivoetbal dames:
Woensdagavond gaan onze dames ook 
minivoetballen. Heb jij zin om ons awe-
some damesteam te versterken? Stuur 
dan snel een mailtje naar sport@vtk.
ugent.be! Het is niet erg als je er niet 
zo goed in bent, we kunnen iedereen 
gebruiken! Wij zorgen voor broekjes, 
truitjes, kousen en sportdrank, achter-
af geven we een rondje in de sportsbar. 
Tot dan!

BEST Motivation Letter Workshop:
Heb je zin in avontuur? Begint het te 
kriebelen als je denkt aan reizen en in-
ternationale ervaringen? Surf dan snel 
naar best.eu.org/courses en kijk wat 
BEST je ook deze lente weer allemaal 
te bieden heeft. Ga de uitdaging aan en 
appliceer voor 30 november! Voor vra-
gen kan je altijd terecht bij ghent@best.
eu.org maar sinds dit jaar organiseren 
we ook een Motivation Letter Work-
shop op 25 november, waarbij we je 
zullen op weg helpen naar de perfecte 
motivatiebrief! Don’t be shy, just apply!

VTK @ Zwemmarathon: 
Maandag 1 december gaat hét zwem-
festijn van dit semester door! Het prin-
cipe is redelijk simpel, 3 uur lang zal een 
gemotiveerde VTK-bende baantjes van 
50m trekken as fast as possible! Dit wil 
heus niet zeggen dat je hier 3 uur aan een 
stuk aanwezig moet zijn (maar natuurlijk 
mag je dat altijd doen). Dus als je wilt 
dat VTK een top aantal baantjes neerlegt 
kom dan zeker af en laat iets weten aan 
Sport : sport@vtk.ugent.be. Supporteren 
mag ook altijd! Afspraak om 18u45 in het 
GUSB. ‘Swimming - what real men do 
while boys play football. Think about it!’

VTK2 - basket:
“Woensdag is het zover en mogen de 
heren van VTK 2 zich meten met het 
GBK op het basketveld. De oefenmatch 
is ondertussen al even achter de rug, 
maar de heren zullen er in 2 x 20min 
het beste van zichzelf geven. Kom dus 
zeker eens kijken!”

708090-Goliarde:
“Those were the best days of my life! 
tuee tuee tuee tu tu!!”
“You’re the one that I want! you’re the 
one I want! ouh ouh ouh honey”
“You and me baby ain’t nothin’ but 
mammals. So let’s do it like they do on 
the Discovery Channel”

Wil je al deze liedjes meeschreeuwen? 
Kom dan naar naar onze rots in de 
branding, de Porter House! Flashy-
ouderwetse kleren worden toege-
juicht!



 FOTO VAN DE WEEK 

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

Deze week opnieuw een sudoku voor 
jullie om je saaiste lessen mee door te 
komen. Los hem op, breng hem bin-
nen in VTK Blauw tegen woensdag 
en win een coole prijs. De winnaar 
van vorige week is Laura Sioen. Zij 
mag haar prijs komen ophalen in 
VTK Groen. Veel plezier en succes 
deze week!

Shotjesgoliarde
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.63)
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