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25-29 November: tien/20 week 

IFK Judo

En hier zijn we weer. Ook al is het al 
week 10, sommigen onder ons gedragen 
zich misschien nog alsof  het week 2 is. 
Ook tijdens deze derde laatste week 
van het semester hebben wij weer tal 
van activiteiten voor jullie voorzien zo-
dat jullie zeker nog niet moeten denken 
aan het einde van het semester en die 
verdomde examenperiode. Van onze go-
liarde op maandag tot een Internship-
fair waar je een stage kan zoeken of een 
ronde van EBEC Preliminaries van BEST 
tot een partijtje bierbowlen met de 

mannen van sport. Het kan deze week 
allemaal! 
Vergeet zeker niet het raadsel in te vul-
len en deze voor woensdag 12u binnen 
te brengen in VTK Blauw want ook deze 
week vallen er mooie prijzen te winnen.

Heel veel plezier!
Veel liefs, 
Iris, Fran en Margot



Sinterklaas
Dag liefste studenten! Het einde van het 
jaar nadert weer. Dit gaat jammer genoeg 
gepaard met de examens, maar ook met 
leuke dingen zoals cadeautjes, veel eten 
en het bezoek van Sinterklaas! Naar jaar-
lijkse traditie brengt Sinterklaas ook een 
bezoekje aan de Plateau. Sinterklaas zou 
Sinterklaas echter niet zijn mochten hij en 
zijn politiek correcte roetpieten de stoute 
studenten niet bestraffen.
Sinterklaas verblijft een heel jaar in Spanje, 
waardoor hij moeilijk alles kan zien dat in 
de Overpoort en omstreken gebeurt. Hier-
voor heeft hij jullie hulp nodig! Stuur daar-
om de stoutste, grappigste, raarste, ... ver-
halen in over jullie medestudenten via de 
Google form (zie de pagina van VTK Gent) 
en wie weet komt de Sint hem/haar/x op 
een ludieke wijze straffen ;)) Spill it babies!!

BEST EBEC Preliminaries 
De inschrijvingen voor EBEC Preliminaries 2019-2020 zijn geo-
pend! De ronde in Campus Schoonmeersen gaat door op don-
derdag 28 november 2019. Altijd al je ingenieuze ideeën in de 
praktijk willen omzetten? Dan is deze wedstrijd iets voor jou! 
Vind/bouw de perfecte oplossing voor onze probleemstelling.
BEST Gent voorziet jullie van drinken en brainfood (a.k.a. cro-
ques), en we sluiten de avond af met een fameuze cava-re-
ceptie! Inschrijven kan via de website van BEST, het face-
bookevenement of door onderstaande QR-code te scannen.

Cursus
Helaas zit dit prachtige semester er bijna 
op, dit wil ook zeggen dat jullie geliefde cur-
susdienst deze week voor een laatste keer 
open is. Rep je naar pi en bemachtig je boe-
ken nog voor de examens! Tot binnenkort!
Di: 11:15 - 13:00 Do: 09:45 - 11:30 

Holy-arde
Our God is an awesome God, but there 
is only one real God: Team Feest!!!
Vandaag draait om heiligen en bij deze 
zijn jullie allemaal uitgenodigd op onze 
grote misviering die door zal gaan in 
Delta van 21u tot 00u00. Kom je laten 
dopen in onze ‘Gin-tonic’ doopschaal, 
kom een kruisje halen van de goede va-
der, kom en zing mee kerkliedjes, kom en 
ontvang het lichaam van feest, kom en 
vermenigvuldig jullie die nacht!!!
Om 00u00 zal de misviering eindigen met 
een Gratis “hostie” voor de hele kerk op 
de ondertonen van ons favoriete lied



Burgies on stage
Dinsdag 26 november is het zo ver: Bur-
gies on Stage! Een muzikale avond in 
onze geliefde Deltakroeg waar bands be-
staande uit hoofdzakelijk ingenieursstu-
denten het beste van zichzelf geven en 
laten zien wat ze waard zijn. Deuren gaan 
open vanaf 20u30 en de line-up ziet er als 
volgt uit:
21u: Fusebox19
22u: Worlds Beyond
23u: Flying Rhinos
00u: Blanc
Ohja, we voorzien gratis drank voor alle 
vroege vogels die voor 21u in Delta zijn!

Internshipfair
Als je op zoek bent naar een 
internship, onze Internshipfair 
is de place to be! Schrijf je in 
via onze site, upload je cv en 
ontdek offers van de 25 aan-
wezige bedrijven. Je kan ook je 
cv laten screenen, je LinkedIn 
laten screenen en al je vragen 
in verband met studiepunten 
laten beantwoorden. Ook IAES-
TE en Humasol zullen aanwezig 
zijn. Er worden gratis broodjes 
en drankjes voorzien voor alle 
ingeschrevenen. 

Bierbowling
Combinatie van sport en drank, bestaat 
er zelf iets beter? In onze ogen niet! Don-
derdag 28/11 gaan we bierbowlen in de 
Overpoort Bowl, en dit voor de spotprijs 
van €10 (of €18 niet-lid). Heb je niets te 
doen die avond of heb je wel iets te doen, 
gewoon afkomen aa! Dit is jaarlijks een po-
pulaire activiteit waarna we nog allemaal 
de afslag naar Delta nemen. Vlug inschrij-
ven is de boodschap! Betalen kan in blauw 
of online en moet gebeuren voor dinsdag 
26/11, anders wordt je plaats vrij gemaakt 
voor mensen op de reservelijst.

IAESTE Info-event
Ben jij student in Gent en geïnteresseerd in een buitenlandse stage? Een IAES-
TE-stage staat niet alleen mooi op je CV, maar geeft je ook de kans om je volledig 
onder te dompelen in een andere cultuur en dus een onvergetelijke levenservaring 
te beleven. Hoe je nu exact een IAESTE-stage kan veroveren kom je te weten op ons 
info-event op 27 november in de Plateau. Achteraf verwelkomen we je graag op de 
receptie. Noteer deze datum alvast, dit is de eerste grote stap in de richting van 
een stage in het buitenland komende zomer! Tot dan!



De winnaar van vorige week is Clara 
Ketele!

Proficiat jij wint een heerlijke taart! 
Je kan jouw prijs komen ophalen 
in VTK Blauw. Deze week kunnen 
jullie zich volledig uitleven met een 
sudoku!

Naam....................................................

e-mail...................................................

Puzzel van de week 

Maandag 25/11
 19:15 Lopen door gent    Plateau
 19:30 IAESTE AV 5    VTK Groen
 19:30 IFK Minivoetbal Heren - 1/16 Finales (Deel 2) GUSB
 21:00 Holy-arde    Delta 

Dinsdag 26/11
 17:00 Internshipfair    UFO   
 20:30 Burgies on Stage    Delta   
 21:15 Zwemtraining    GUSB

Woensdag 27/11 
 19:30 IAESTE Info-event   Auditorium D

Donderdag 28/11
 17:45 EBEC Preliminaries Schoonmeersen Schoonmeersen  
 21:00 Bierbowling    Overpoort Bowl
  

VTKalender 


