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Archiefair

VTK’ers, deze week hebben wij weer 
tal van activiteiten op het programma 
staan. De langverwachte Jobfair komt 
eraan! Voor de ouderen onder ons is dit 
event de gelegendheid om je droomjob 
te scoren, terwijl anderen onder ons 
hier eerder terecht kunnen voor stages 
of een CV screening. Vergeet vooral niet 
talrijke gadgets te scoren bij bedrijven! 
Heb je al enkele pogingen ondergaan 
om aan je familie uit te leggen hoe het 
er bij een cantus aan toe gaat? Dan is 
de vriendjes- en familiecantus de per-

fecte manier! Ook sport voorziet weer 
looptrainingen en een initiatie Karate. 
De artistiekelingen onder ons kunnen 
hun creativiteit de vrije loop laten bij 
de schilderworkshop. Kortom, weer een 
week met voor ieder wat wils! 

Veel liefs, 
Iris, Fran en Margot

24 - 28 februari: Jobweek



EBEC Ghent
De inschrijvingen voor de EBEC Case 
Study zijn geopend!  Los een realis-
tische case uit de bedrijfswereld op 
en maak kans op toffe prijzen en mis-
schien zelf op een plaats in de Euro-
pese finale in Warschau! BEST Gent 
voorziet jullie van drinken en brain-
food (a.k.a. croques), en we sluiten de 
avond af met een receptie! De Case 
Study gaat door op woendag 4 maart 
om 17u45 in het Ufo. Inschrijven kan via 
de VTK-site, het facebookevenement 
of door onderstaande QR-code te 
scannen.

Cursus
Cursussen zijn te koop in VTK Pi! Ver-
geet deze natuurlijk niet op voorhand te 
bestellen op de VTK site.
Maandag 09:45 - 13:00
Dinsdag  11:15 - 14:30
Woensdag 08:00 - 11:30
Donderdag 9:45 - 13:00
Vrijdag  Gesloten

Creatieve avond
Kijk je altijd fanatiek uit naar het vol-
gende ‘t Civielke en wil je zelf ook je 
steentje bijdragen? Dit is dan the 
place to be voor jou! Op de creatieve 
avond kun je al je wildste fantasieën op 
papier zetten en zo een gepubliceerde 
auteur voor het ‘t Civielke worden. Er 
zullen ook snacks en drankjes zijn voor 
alle aanwezigen.

VTK Jobfair
Join our fair and find your dream job with 
one of the 140 attending companies!!

The second semester is just around the 
corner, time to look to the bright fu-
ture after those exams. Maybe you are 
looking for an internship this summer, or 
the time has come to look for your first 
real job!
The VTK Jobfair is the place to be to find 
that perfect job or internship! Around 
140 companies from a wide variety of 
different sectors will be present with an 
even broader variety of opportunities! 

Register for free drinks and dinner on our 
website!
       



Karate Initiatie 
Karate, dat letterlijk ‘Lege Hand’ be-
tekent, zal in 2020 voor het eerst be-
oefend worden op de olympische spe-
len. Dit toont aan dat deze defensieve 
gevechtssport echt in de lift zit en 1 
van de clubs die daar in België mede-
verantwoordelijk voor is, is ‘Kenshikan 
Merelbeke’. Zij slagen er in om steeds 
op Vlaams en Nationaal niveau mee te 
dingen voor de grote prijzen. In samen-
werking met deze club organiseert VTK 
op woensdag 26/02 een GRATIS karatei-
nitiatie voor al onze leden. Hierbij leren 
jullie de basistechnieken die de bouw-
stenen van deze gevechtsport vormen.

Vriendjes en familiecantus
Al dat plezier en jolijt op die cantus-
sen, het zou niet mooi zijn om dat en-
kel voor onszelf te houden. Op deze 
cantus vraag je je ma, pa, zatte non-
kel, neef, nicht, broer, zus, al vraag je 
de woestijnrat van je kuisvrouw mee, 
het maakt niet uit! Hoe meer zielen 
hoe meer vreugd. Hoe leg je dit uit 
aan je familie: Een sfeervolle activiteit 
vol zang en versnaperingen, af en toe 
eens een geintje en nuttiging van 
het gerstenat. Hoe leg je dit uit aan 
je vrienden: Gaan we vanavond op de 
bus naar retegem? Ja? Ok.met drie 
geweldige kringen! Plaatsen zijn te 
reserveren bij je eigen kring, wees er 
snel bij want VOL = VOL

Speedteamtraining III
De 12urenloop: het grootste sportevenement voor de Gentse studenten, en elk
jaar een gelegenheid om te tonen dat wij als VTK de snelste benen in huis hebben!
Maar ‘Parijs is nog ver’, er wacht ons nogeen zware tocht om de sprint op het
Sint-Pietersplein tot een goed einde te brengen. Om onze sprintersbenen klaar te
stomen voor de felbegeerde 12UL beker, organiseert VTK Sport naast het ‘Lopen
rond de Watersportbaan’ op maandag ook speciefieke looptrainingen op donder-
dag: de SpeedTeam training. We beginnen aan ons avontuur met een proloog, een
rustigere training waarin we begeleid worden door onze SpeedTeam coaches. Zij
hebben speciaal voor elke loper van elk niveau een geschikt trainingsschema voor-
zien, de trainingen zijn dus open voor elke loper en loopster!



De winnaar van vorige week is 
Seppe Van Laethem! Proficiat 
jij wint een bierpakket.

Deze week kunnen jullie zich 
uitleven met een binaire 
code! 

Veel succes!

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

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

VTKalender 

Maandag 24/02
 18:00 Creatieve avond    VTK Groen  
 19:00 IFK Minivoetbal heren: 1/8 finales  GUSB   
 19:15 Lopen door Gent    Plateau   
 20:00 BEST AV 8    The Foundry  
 21:00 Goliarde     Delta 

Dinsdag 25/02
 15:00 Jobfair     ICC  

Woensdag 26/02   
 19:30 IAESTE AV 8    VTK Groen
 20:00 Karate Initiatie    Campus Schoonmeersen
 20:00 Docker Workshop   PC-lokaal 0. 1   

Donderdag 27/02        
 19:15 Speedteam Training II    Plateau   
 19:30 Bob Ross Schilderworkshop  Therminal

Vrijdag 28/02         
 20:00 Vriendjes en familiecantus   Delta  


