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14 Februari - 18 Februari : Valentijnsweek

Hey VTK’ers!

Welkom terug in Gent! Na een 
welverdiende lesvrije week 
(bonuspuntjes als je op de mega 
epische VTK Snowtrip was), vliegen 
we er meteen weer in.

Zo zijn alle actieve medewerkers 
welkom op de medewerkerspré voor 
de eeste goliarde. Ook interesse in 
actieve medewerker te worden? Check 
snel de VTK-site!

Team feest zet opnieuw hun beste 
beentje voor met de wekelijkse 
goliarde en de heropeningscantus.

Daarnaast ben je ook van harte 
welkom bij ons op de creatieve avond 
en bij VTK duurzaamheid om een 
koffi etas prachtig te versieren!

Veel liefs,
Lauren, Gwendolyn en Anouk



Valentijns 
A p r è s S k i 

Goliarde
We gaan er geen doekjes omwinden: 

het gaat niet proper zijn.
BELANGRIJK

Dit semester zal je een spaarkaart 
krijgen voor een heuse Limited Edition 
‘GOLIARDE EXPERT’ pin voor op jouw 
lint of kiel. Kom naar zoveel mogelijk 
goliardes en op het einde van het 
semester kan jij een trotse eigenaar van 
deze mooie pin worden. Kwestie van de 

echte boitters te 
kunnen onder-scheiden <3

Uiteraard zetten we een vat om het 

semester 
goed in 

te zetten, dat 
spreekt voor zich. 

En een AprèsSki 
Goliarde is niet hetzelfde 

zonder een extra bonnetje 
voor degenen die in thema 

gekleed komen.
Het valentijn gedeelte moet je er zelf 

maar in steken ;) kapoentjes x
We hebben jullie gemist!

Medewerkerspré
Het medewerkersetentje in semester 
1 kon jammer genoeg niet doorgaan. 
Maar niet getreurd!! Om die schade zo 



snel mogelijk in te halen, nodig ik jullie 
allemaal uit nog vóór de eerste goliarde.
Het concept is simpel, jullie komen nog 
voor de goliarde al naar Delta, waar het 
enkel voor de actieve medewerkers 
open zal zijn. Ik voorzie een pintje hier 
en daar, en wat eten om een goeie fond 
te hebben. Als de goliarde dan officieel 
begint, gaan we er een goed feestje van 

kunnen maken joepie!
Tot dan!

Heropeningscantus
Het is al zo lang geleden dat we hebben 
mogen cantussen dat het bijna uit het 
geheugen zou verdwijnen, al dan niet 
door alle pintjes. Dit is natuurlijk een 
triestige gedachte, maaaaarrrrrrrrr

Geweldig nieuws! Cantussen zal weer 
mogen vanaf het begin van het semester!
Dit zullen we in Delta (in kleinere getallen) 
of in openlucht doen, alleszins weer met 
veel bier en gezelligheid <3

Versier je mokje
Om het tweede semester meteen goed in 
te zetten, organiseert VTK Duurzaamheid 
een eerste activiteit!! Wij zijn de 
wegwerpbekers aan onze prachtige 
koffie-automaat verschrikkelijk beu en 
zochten daarom naar een alternatief. Dit 
vonden we bij onze mede-ingenieurs op 
de architectuurzolder, namelijk een grote 
muur vol herbruikbare koffietassen.
We gaan met z’n allen koffietassen 
beschilderen en deze een plekje geven 
in VTK Rood <3 Op deze manier kan 
je jezelf tijdens de les steeds redden 
met een bakje troost uit een prachtige 
koffietas.

Heb jij ook zin om je duurzaam steentje 
bij te dragen? Schrijf je dan zeker in! 
Er wordt €1 per persoon gevraagd 
en er zullen verscheidene duurzame 
lekkerheden te verkrijgen zijn. Verf en 
koffietassen worden door ons voorzien, 
maar als je thuis/op kot nog een (effen) 
koffietas hebt staan, mag je deze steeds 
meebrengen (upcycling je weet wel)

Worldwide Engineers 
from Ghent University: 
Peter Vetter about 6G
De tweede lezing in de reeks Worldwide 
Engineers from Ghent University 
gaat door op 15 februari. Peter Vetter 
behaalde zijn UGent-ingenieursdiploma 
in 1981 en werkt sinds 2003 in New 
Jersey (USA) bij Nokia Bell Labs waar hij 
vandaag het hoofd is van Bell Labs Core 
Research. In deze Worldwide Engineers 
from Ghent University-talk neemt Peter 
je mee naar de toekomst van mobiele 
netwerken: 6G!



VTKalender 

Deze week hebben we een spelletje 
Skyscraper sudoku voor jullie. 
Vergeet niet jouw oplossing in 
de brievenbus in VTK Blauw te 
steken of door te mailen naar 
communicatie@vtk.ugent.be.

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

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

Puzzel van de week 

Maandag 14/02
 18.00 Medewerkerspré   Delta
 21.00 Valentijns AprèsSki Goliarde Delta
Dinsdag 15/02
 19.00 Heropeningscantus  Delta
 20.00 Worldwide Engineers from Ghent  Online
  University: Peter Vetter about 6G
Woensdag 16/02
 20.30 IFK Basketbal Heren - 1/8e fi nale GUSB
Donderdag 17/02
 19.00 Creatieve avond   VTK Groen
 19.30 Versier je mokje


