
Hey VTK’ers!

Hier zijn we weer, klaar om er weer 
volop tegenaan te gaan! We zullen 
je opnieuw voorzien van dolgekke 
activiteiten en legendarische feestjes!
Bijvoorbeeld voor wie wil nage-
nieten van de skireis, of zijn/haar 
excessen in de liefde wil vieren met 
veel pintjes en nog meer liedjes. Ook 
wie eerder liefde voor de sport heeft,  
zal weer aan z’n trekken komen! 

Of verdrink je liever je slechte 
punten elke avond van de week 
in Delta? Kan ook! Zelfs in Zwijn-
aarde zullen we er weer zijn voor 
je. Lees snel wat er nog in de aan-
bieding staat en geniet van de 
eerste week van wat alweer een fan-
tastisch semester belooft te worden!

Isolde en Edward

MANNA 13
Week 1: 12 - 16 Februari        

 ma 12/2     
 20:00 IAESTE CV & Motivation Letter INFO Auditorium D
 19:00 IFK Volleybal heren   GUSB
 19:15 Lopen rond de watersportbaan  Plateau/GUSB
 21:00 Après ski-goliarde (vat Amplidata) Delta
 di 13/2 
 18:00 Codesprint    VTK Groen
 wo 13/2 
 11:45 Onthaal Zwijnaarde   904

 19:00 IFK Basketbal Heren   GUSB

 17:00 Valentijnsbar    Atelier
 21:00 Valentijnscantus   Delta
 do 14/2

 18:30 Uitlegsessie Bachelorproef  Delta

VTKalender



LOPEN ROND DE WATERSPORTBAAN
Zoals elke maandag werken we deze week weer samen aan onze conditie. Afspraak om 
19:15 aan de plateau of 19:30 aan het GUSB. Sport voorziet water en aquarius!

DOORLOPENDE DELTA PROMO’S 
MAANDAG Cornet 1+1
DINSDAG Vodka + Red Bull €4
WOENSDAG Gin Tonic €3.5
DONDERDAG Wijn €1.5

APRES SKI-GOLIARDE
Het tweede semester staat jammer genoeg weer voor de deur en velen onder ons 
moeten met pijn in het hart afscheid nemen van de bergen. Gelukkig zorgt VTK ervoor 
dat we nog een laatste keer de sfeer van de après-ski opsnuiven in onze geliefde Delta! 
Stop jullie ski-outfit nog niet te snel weg en trek hem nog een laatste keer aan op de 
eerste goliarde van het nieuwe semester! Naast de nodige foute après-ski plaatjes ver-
kopen we ook flügel shotjes aan 1 euro. 

IAESTE CV & Letter Motivation 
Info Event  
Are you trying to apply for an IAESTE-in-
ternship abroad? Do you want to know how 
to write the best resume and motivation 
letter possible to maximize your chances of 
being nominated?Tonight at 20h @Plateau 
Aud D, you will learn all the tips & tricks from 
Björn De Groote, a professional from P&G.

GOLIARDE SPAARKAART
De goliarde in week 10 is de ‘spaarkaart-
goliarde’. Op deze goliarde belonen wij 
de trouwe VTK’ers die elke goliarde tot 
dan aanwezig waren. We controleren dit 
aan de hand van een spaarkaart. Op deze 
spaarkaart moet je elke week een stempel 
verzamelen. Doe je dit voor 10 weken aan 
een stuk, verrast feest je met een beloning!

ONTHAAL ZWIJNAARDE
Heb je nog geen date voor Valentijn? 
Probeer het dan woensdagmiddag met je 
liefde voor pizza! Samen met Interne kan je 
op zoek naar je ware liefde (al dan niet pizza)!

11u45 gebouw 904 Technologiepark



 LEDENKORTING 
TopCopy:  €0.025/pagina zwartwit
Pizza Hut:  € 5.95/pizza
Golden Scissors:  10% korting/knipbeurt
Buzzy Snacks:  gratis koude saus bij 
  een frietje 
  en een vleesje
Fluotopics:  €3 korting/uur bijles
Bar Italiano 20% korting

UITLEGSESSIE BACHELORPROEF
Als derde bachelorstudent krijg je dit jaar (hopelijk) je eerste universitair diploma, je 
bachelordiploma! Vooraleer je dit document ontvangt, schrijf je echter eerst nog een 
uitgebreid verslag: het eindverslag van het Vakoverschrijdend project, van je V.O.P dus. 
VTK Career & Development organiseert hiervoor de Infosessie V.O.P.-eindverslag schrijven 
op donderdag 15 februari 2018 van 18.30 u. tot 20.30 u. in Auditorium L, waar Leen Pollefliet 
(lesgeefster van het keuzevak Communicatie op onze faculteit) je de do’s & don’ts aanleert.

SHOT VAN DE WEEK: APPELJENEVER

VALENTIJNSCANTUS
Haat je valentijnsdag vanwege die Venetiaanse ziekten die je er van hebt gekregen of 
is Liefde uw favoriete bezigheid in het gezamelijk langzaam sterven zonder echte doel 
op aarde? Iedereen welkom op onze geile valentijnscantus vol micropenisen en coïtus           
interuptus. We zullen gelijk de Spaanse Inquisitie jullie verplichten pattatten te gaan. 
Niemand zwanger = geld terug*.  
x Lucas Derveaux
*mopje

WORD MEDEWERKER!
Het nieuwe semester en een nieuw jaar is 
begonnen. Klaar voor een nieuwe uitdaging? 
Word medewerker van VTK! Hier hangen geen 
verplichtingen aan, enkel nieuwe ervaringen. 
Voor meer informatie kan je altijd een 
mailtje sturen naar vice@vtk.ugent.
be, deze sympathieke dame zal je 
vragen met veel plezier beantwoorden. 
Tot snel!



Om deze valentijnsweek in te zetten 
hebben we een liefdeswoordzoeker 
voor jullie romanticusjes xoxo

Dien je oplossing in voor woensdag 
12u in VTK Blauw en win een leuke 
prijs!

naam............................................................

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

PUZZEL VAN DE WEEK 
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AMPLIDATA GEEFT EEN VAT (12/02 in DELTA)

Blijf je na je studententijd graag nog even in Gent hangen? Amplidata is op zoek naar nieuwe collega’s om mee te werken 
aan cloud-based storage solutions. Geboeid door C/C++, Python, distributed en mulithreaded programming of the force 
of the exabyte? Dan zit je goed. Onze kantoren aan de Ghelamco Arena kunnen nog wat extra IT-talent aan. Op 27/02 staan 
we op de VTK Jobfair en krijg je in ruil voor de flyer (die we op 12/02 verspreiden) een gratis pakket Viking Børr! Onze flyer 
gemist, maar toch zin in dat proefpakket? Stuur ons een mailtje (viking@recruitmentlab.be) en wij sturen jou de flyer op! 

Zien we elkaar op 27 februari in onze jobkroeg? Wij trakteren!

 FOTO VAN DE WEEK 

VTK SKIREIS


