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VTK Snowtrip

Hallookes! Met een welverdiende lesvrije   
week achter de rug  is het tweede se-
mester weer van start gegaan. Hopelijk 
kunnen jullie allemaal tevreden zijn over 
de behaalde resultaten. Een nieuw se-
mester betekent natuurlijk ook dat 
VTK weer voor jullie zal klaarstaan met 
tal van activiteiten. Ook deze week 
kunnen de sportievelingen gaan lopen in 
Gent en ook onze mannen van feest zul-
len weer een spetterende goliarde voor-
zien in ons geliefde café Delta. Heeft de 
ruimte jou al altijd geboeid? Dan is de 

lezing op dinsdag met Dirk Frimout ze-
ker een aanrader! Kortom, we beginnen 
het semester weer met enkele knallers 
van formaat!

Veel plezier!

Veel liefs, 
Iris, Fran en Margot

10 - 14 februari: Valentijnsweek 



IAESTE CV & 
Motivation Event

Iedereen die geïnteresseerd is om op 
stage te gaan komende zomer, moet 
hier zeker langskomen! Een mooi CV 
hebben gaat je kansen zeker en vast 
vergroten, maar als je motivatiebrief 
op niets trekt, gaan zelfs de beste 
punten je niet uit de nood helpen. Kom 
dus zeker langs om tips te krijgen van 
studenten die je al voorgegaan zijn én 
een gastspreker.

Cursus
Cursussen zijn te koop in VTK Pi! Ver-
geet deze natuurlijk niet op voorhand te 
bestellen op de VTK site.

Maandag 08:00 - 19:00
Dinsdag  08:00 - 18:00
Woensdag 08:00 - 19:00
Donderdag 08:00 - 19:00
Vrijdag  08:00 - 16:00



Wanneer gaan we op reis naar Mars?
Op dinsdag 11 februari verwelkomen we Dirk Frimout, de eerste Belg in de ruimte. 
Dr. Frimout is afgestudeerd als burgerlijk ingenieur elektronica en behaalde ook 
een doctoraat in toegepaste fysica. Tot 1978 werkte hij in het Belgisch Insti-
tuut voor Ruimte-aeronomie, daarna was hij werkzaam in het European Space 
Agency. In 1992 werd hij de eerste Belgische astronaut in de ruimte. De lezing zal 
gaan over zijn reis in de ruimte, als ook wat de toekomst zal brengen voor Mars. 
Wanneer gaan we naar Mars? Zullen we kunnen leven op Mars? Waarom willen we 
eigenlijk naar Mars? Dirk Frimout brengt zijn antwoorden op deze en nog veel 
meer vragen. Na de lezing zal er nog tijd zijn voor een Q&A-sessie.

Explore BEST
Voel je de kriebels om zelf eens een evenement te orga-
niseren? Wil je je soft skills verbeteren? Of wil je heel wat 
nieuwe vrienden in het binnen-en buitenland maken? Kom 
dan zeker kennis maken met BEST op donderdag 13/02 om 
17u in de Foundry. Op dit info-evenement krijg je de kans 
om een BEST-training te volgen over Corporate Relations, 
Planning en Management, Designing. Daarna is er ook nog 
een info-fair waar je nog meer te weten kan komen over 
BEST en waar je nog kan napraten met een aantal BEST-le-
den. Natuurlijk wordt er hierbij ook een hapje en een drank-
je voorzien! De plaatsen zijn beperkt en inschrijven kan via 

Lopen door Gent
Omdat wij als studenten het 
motto ‘een gezonde geest in 
een gezond lichaam’ hoog in het 
vaandel dragen gaan we elke 
maandag lopen door Gent. Wij 
voorzien steeds drinken en een 
leuk parcours door Gent onder 
leiding van onze loopcoaches 
Jarne, Jelle, Sharon en Gilles!

We spreken steeds om 19u15 af 
aan de ingang van de plateau, 
waar we ons loopjes ook beein-
digen.



Aangezien we nog maar in 
de eerste week zijn van een 
spetterend nieuw semster 
zitten, wint er deze week 
nog niemand. Uiteraard vallen 
er vanaf volgende week wel 
weer spetterende prijzen te 
winnen! Leef je uit met dit 
raadsel, vul je gegevens in en 
breng de manna binnen voor 
woensdagmiddag om 12 uur.

Veel succes!

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

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

VTKalender 

Maandag 10/02
 19:00 IFK Volleybal Heren: 2e Ronde  GUSB   
 19:15 Lopen door Gent    Plateau   
 20:30 BEST AV  7    The Foundry  
 21:00 Goliarde     Delta 

Dinsdag 11/02
 19:30 Wanneer gaan we op reis naar Mars? Auditorium Quetelet
 19:30 IAESTE CV & Motivation Event  Auditorium D

Woensdag 11/02
 19:00 IAESTE AV7    VTK Groen

Donderdag 13/02        
 17:00 Explore BEST    The Foundry  
 18:00 Codesprint III    VTK Groen 


