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22-26 februari :We want you @ ICC

Hey beste VTK’ers,

Deze week is er een van de belangrijk-
ste evenementen van het VTK-jaar, de 
jobfair! Jullie denken misschien dat dit 
enkel interessant is voor laatstejaars, 
maar niets is minder waar! Heel wat 
bedrijven starten al in de herfst met 
de selectieprocedures voor nieuwe  
kandidaten voor het jaar daarop en 
zoeken dus eerste masterstuden-
ten. Ook voor derdejaars die een 
stage zoeken biedt de Jobfair de  
mogelijkheid om in contact te ko-
men met bedrijven en zelfs voor  

eerstejaars kan de jobfair interessant 
zijn om te helpen kiezen in wat ze zich 
willen specialiseren vanaf het tweede 
jaar. 

Natuurlijk zijn er ook nog genoeg  
ludiekere activiteiten deze week waar-
op je helemaal kan losgaan, zo hoef je 
deze week niet naar de casino om een 
gokje te wagen, en voor de bachelor-
studenten zijn er ook de cantussen 
per jaar die altijd legendarisch zijn!

Groetjes, Klaas en Wout  

ma 22/2 
 19:00 lopen rond de watersportbaan  GUSB 
 19:00 IFK-volleyball dames   GUSB 
 19:00 Fris vergadering 4    Vergaderzaal Magnel
 21:00 AA-goliarde 2.0    Delta  

 di 23/22 
 12:00 VTK-Jobfair    ICC-gent 
 19:45 kleutercantus    Delta

wo 24/2
 18:00 Halftime BBQ    t’Unief 
 18:45 Speedteamtraining 3   Voorkant Plateau 
 19:30 IFK zwemmen    GUSB 
 20:00 Halftime cantus    Delta 

do 25/2 
 20:00 VTK squashtornooi    Stadium Coupure

VTKalender



Parkpop 2016
Is jouw band in bezit van minstens één 
burgie en een ton talent? Dan maak 
je kans om dit te tonen op je eerste  
festivalweide!
De zoektocht naar burgiebands voor 
Parkpop is begonnen! Vragen en demo’s 
mogen gestuurd worden naar cultuur@
vtk.ugent.be. Op 1 maart 2016 kiezen we 
de drie beste demo’s uit de stapel. 

Veel geluk!

AA-goliarde 
Na al dat drankgebruik van de voorbije 
weken is het weer tijd voor een AA 
meeting! Maar als je dacht dat we je 
geen alcohol meer gingen geven ben je 
toch aan het verkeerde adres... Want we 
gaan weer anonieme alcohol verkopen! 
Zelfde principe als in het 1e semester: je 
betaalt €2 voor een enveloppe met een 
drankbonnetje in, zonder dat je weet 
wat je voor dat bonnetje kan krijgen. See 
you @ Δ!

EBEC (european BEST engineering competition) 
Deze woensdag gaat de lokale ronde van de EBEC competitie van BEST door. Je kan je 
nu nog inschrijven voor de Case Study, gegeven door Deloitte,
in deze categorie werk je een oplossing uit voor een technisch, theoretisch of bedrijfs-
kundig probleem. Dit is de uitgelezen kans om je opgedane ingenieursskills in de 
praktijk in te zetten.  Schrijf je
nu in, in een groepje van 4, op vtk.ugent.be/best.

FRIS vergadering 4 
Een nieuw semester, een nieuwe kans om op te komen voor de  
mening van je medestudenten. Zin om mee te bouwen aan onze  
faculteit? Kom dan zeker en vast naar onze vierde FRiS-vergadering. 
Naar goede gewoonte voorzien we opnieuw voldoende eten en  
drinken. Place to be? Vergaderzaal Magnel in de Plateau (verlengde 
van de gang waar auditorium A is).



Halfftime
Zit je in je derde bachelor aan de faculteit 
ingenieurswetenschappen en architec-
tuur, kom dan naar het halftime event. 
Kijk op de meer info op de VTK site.

Speeddate (1 maart)
Ben je single en op zoek naar je droom-
prins of -prinses? Hier is de oplossing! 
Op 1 maart organiseren VLAK, VTK, VLK 
en VPPK een speeddate in de Agora, in 
de faculteit bio-ingenieurswetenschap-
pen aan de Coupure. Jullie zijn welkom 
vanaf 19:00 en de speeddate zal starten 
rond 19:30. Vind de inschrijvingslink op 
de VTK-site.

VTK-jobfair 
Op zoek naar je toekomstige job? Dinsdag 23 februari organiseert VTK de jaarlijkse 
Jobfair. Kom hier kennismaken met je toekomstige werkgever. Met meer dan  
honderd bedrijven voorzien we de ideale mix tussen technische en minder  
technische mogelijkheden. Ingang is gratis en ook niet-laatstejaars zijn meer dan 
welkom! Je kan ook nog steeds inschrijven voor de bedrijfspresentaties, dit op vtk.
ugent.be/recruitment.

Kleutercantus 
Hier is hij dan, de enige echte VTK-kleutercantus 
met als thema fitness in the 80’s! Deze cantus is 
speciaal bedoeld voor 1ste en 2de jaarsstuden-
ten. Wat is zo’n cantus eigenlijk? Je betaalt er 6/8 
euro afhankelijk of je verkleed bent, en krijgt 
daarvoor in ruil de hele avond lang bier à volon-
té, terwijl je samen met je vrienden liedjes zingt 
op een studentikoze manier.



Proficiat Len Lijfooghe, je mag je 
prijs komen afhalen in VTK blauw 
vanaf maandagmiddag! Voor 1 keer 
gaan we de prijs voor volgende 
week al op voorhand verklappen. 
De winnaar van volgende week 
van schoonheids salon Wauw een 
waardebon van 50 euro, en dat 
zou wel eens goed van pas kunnen 
komen aangezien op 4 maart het 
galabal der ingenieurs plaatsvind! 
stuur dus  breng dus zeker je oploss-
ing binnen voor woensdagmiddag! 
 
antwoord.................................................... 
 
naam....................................................

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

 RAADSEL VAN DE WEEK 

FOTO VAN DE WEEK

Cokctailgoliarde

Bij deze het raadseltje: 
Voor je ligt een grote ronde pizza. Die 
mag je door rechte lijnen in stukken 
snijden. Hoeveel stukken kun je max-
imaal krijgen als je langs 10 rechte 
lijnen mag snijden?

Zuidstationstraat 5, 9000 gent 


