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 ma 25/02  
 19:00 IFK Volleybal heren : de 2de ronde GUSB 
 19:00 Lopen rond de watersportbaan!  Plateau  
 21:00 Goliarde + DJ Contest   Porter House 
 di 26/02 
 12:00 Jobfair     ICC Ghent 
 20:00 Speeddating    Therminal 
 20:00 Heropeningscantus   Twitch 
 woe 27/02  
 09:00 Bezoek QinetiQ Space   Onbekend 
 do 28/02  
 20:00 Comedy Night    De Centrale 
 20:00 Bierbowling II    Overpoort Bowl  
 vr 1/03 
 20:00 Vrienden- en familiecantus  De Salamander 

 25 februari - 3 maart 
 Dag VTK-ers! 

Deze week zit naar goede gewoonte 
propvol met de meest uiteenlopende 
activiteiten. Dinsdag kan je je loopbaan 
uitstippelen op de grootste jobfair van 
Gent: die van ons! Ben je eerder een 
feestbeest, dan kan je terecht bij onze 
festoren op de heropeningscantus. Of als 
je, zoals velen, nog steeds op zoek bent 
naar je soulmate, dan is de Therminal die 

avond de Place To Be!  Donderdag is er 
ook voor elk wat wils: wil je goede prijs - 
kwaliteit in de zin van kwantiteit aan bier, 
dan heb je je vast ingeschreven voor de 
Bierbowling. Als je eerder van een culturele 
avond met verfijnde humor houdt, raden 
we je de Comedy Night aan!
  

Liefs,  
Laurien en Emma 

 VTKalender 



 PARKPOP XL 

Voor de lustrumeditie 
van Parkpop zijn we 
op zoek naar enkele 
beginnende en wat 
meer gevorderde burgie-bands! Omdat dit 
een lustrumjaar is, zal Parkpop doorgaan op 
het Sint-Pietersplein, op 18 april. Hebben jullie 
zin om te spelen voor zo’n grote headliner? 
Stuur dan een demo door naar parkpopxl@
vtk.ugent.be of steek er één binnen op cd/
usb-stick in het vakje van Cultuur in VTK 
Blauw. Dit uiterlijk tegen maandag 4 maart 
om 18u. Voor meer details kunnen jullie ons 
altijd contacteren!

 TUSSENTIJDSE SURVEY 

Zelfs zo’n goed georganiseerde kring als VTK 
heeft nood aan feedback. Help ons door deze 
enquête in te vullen zodat wij jullie het komend 
semester (en in de verdere toekomst) beter 
kunnen dienen! Hoe hoger de participatie hoe 
beter we onze diensten kunnen aanvullen en 
verbeteren. Heb je dus klachten of vind je dat we 
goed bezig zijn, laat het ons weten via de survey 
op de VTK-site! Aangezien dit een tussentijdse 
survey is, duurt dit maar 3 minuten en het is van 
ongelooflijk groot belang voor ons! 

 GOLIARDE + DJ CONTEST 

Vanavond geven we de kans aan het opkomende DJ-talent 
aanwezig onder de studenten! Heel de avond lang zullen 
zij jullie proberen overtuigen met hun beste (re-)mixes en 
beats. Omdat we niet zouden willen dat jullie zich vervelen, 
zullen we ook een gratis vat voorzien! 

 JOBFAIR  

Dinsdag is het zover, de aller-
belangrijkste activiteit van het 
jaar (of dat denkt Recruitment 
toch) is daar. Van 12u tot 18u 
zal het ICC gevuld zijn met zo’n 
80-tal bedrijven die ingenieurs 
werven. Voor de laatstejaars 
onder ons betekent de Jobfair 
weer een stap dichter naar die 
toekomstige job. Maar ook voor 
de lagere jaren kan het interes-
sant zijn. Misschien vind je wel 
een tof bedrijf om een stage bij 
te doen, of je kan je gewoon al 
voorbe reiden om in het laatste 
jaar niet omver geblazen te 
worden door het grote aanbod. 
Hopelijk tot op de Jobfair! 



 SLEUTELGATEN 

Vergeet ook dit semester 
zeker niet om grappige 
quotes of uitspraken van 
jullie proffen door te sturen 
naar pers@vtk.ugent.be. Zo 
kan iedereen eens lachen! 

 ONDERWIJSEVALUATIES  

Tot en met 15/03 kunnen we weer de vak-
ken van vorig semester evalueren. Ga zo 
snel mogelijk naar het Plato-platform via 
de website van de faculteit en kijk welke 
vakken jij kan evalueren. Ook positieve 
feedback geven is altijd nuttig. Wie zijn 
evaluaties invult kan binnenkort een stuk 
chocolade krijgen van FRiS en de OE’s een 
deelnamepercentage van 50% halen, dan 
geeft de onderwijsdirecteur een vat op 1 
van de goliardes! Invullen dus!  GALABAL          

Vrijdag 8 maart is het zover: het 
hoogtepunt van het jaar! We trekken 
weer naar de Salons Mantovani waar 
onder andere DJ Red D ft Lady Linn, 
Sam De Bruyn, ... de avond muzikaal 

zullen inkleden. Omdat het dit jaar een 
Lustrumjaar is, zullen we zorgen dat 

dit bal extra spectaculair is!  Er is ook 
de mogelijkheid om op voorhand te 

dineren, meer informatie op site: 
www.galabalderingenieurs.be 

 SCHOTLANDREIS 

Voor de dappersten en moedigsten 
onder de archies en burgies biedt 
VTK dit jaar de kans om te gaan 
trekken in Schotland! Trotseer in een groep 
van 20 studenten de West Highland Way en 
ontdek de prachtige natuur die Schotland 
te bieden heeft! Inschrijven op de site!

 BEKENDMAKING STAGES   

Heb je geappliceerd voor een stage 
via IAESTE? Kom dan maandagavond 
zeker om 19u30 naar de Archiezolder. 
Alle CV’s en motivatiebrieven zijn 
nagelezen, alle stages zijn verdeeld, 
de resultaten kunnen dus bekend 
gemaakt worden! 

 BIERBOWLING 2  

Het verleden heeft al meer-
maals uitgewezen dat bier 
en bowling het uitstekend 
met elkaar kunnen vinden. 
Kom dit dan ook uittesten 
op de tweede bierbowling 
op 28 februari! Het concept 
is eenvoudig: je krijgt bier 
à volonté en 2 uur tijd om 
het op te drinken voor de 
luttele prijs van 12 euro. 
Amusement verzekerd! 



 FOTO VAN DE WEEK 

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

Steek deze sudoku ingevuld 
binnen voor woensdag en maak 
kans op een 16 gb usb-stick! 

 PUZZEL VAN DE WEEK 

Deze week hebben we veel win-
naars! Pers bedankt iedereen voor 
de massale deelname aan de poll 
politiek en de blokpoll. Zoals beloofd hebben twee winnaars onder jullie nog een 
cinematicket tegoed, dat in VTK blauw ligt te wachten  Voor de poll politiek is dit 
Baptiste Carpentier en voor de blokpoll Henri Dolfen. Daarnaast mogen ook Mabel 
 Guimaraes en Jolien De Waele hun Mannaprijs komen ophalen in VTK Blauw.

 Gratis vaten op de goliarde! 


