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Schachtengoliarde

Het is week vier! Dit wil zeggen: geen
stinkende schachten meer en gedaan
met Wiba leren! Genoeg redenen om te 
feesten. Gelukkig zorgen wij deze week 
voor de meest epic Vooruitfuif van het 
semester: de VTK Openingsfuif! Twee 
uur happy hour, de eerste 1000 pinten 
gratis en de beste DJ’s van Gent, wie 
komte er nu niet? Daarnaast hebben 
we voor onze eerstejaars ook de eerste
initiatiedoop op de planning staan, 
een activiteit om zeker niet te missen! 
Geen nood, ouderejaars kunnen hun 

wekelijkse rondje lopen door Gent , zich
uitleven op de Beiaardcantus de ver-
schillende sectoren leren kennen op de 
Career and Development Sector Days
Geen tijd om jullie te vervelen deze
week. Heel veel plezier!

Veel liefs, 
Jullie Communicantjes
Iris, Fran en Margot



Sector Day: IT&electronics
Everything is evolving so fast that almost 
every engineering student needs some kind of 
knowledge in IT and Electronics. This event is 
the way to find out if companies value these 
skills and what their focus is. Because a conver-
sation is always easier with a drink, a gin-tas-
ting is organized. 
Don’t miss out on this extremely interesting 
activity and meet young engineers working 
at Radix.ai, 4D vision, Nokia, Cisco, Waylay, AE, 
Sigasi, Skyline, Televic, BiFAST, Newtec, Factry, 
COMSOF, i8c and Accenture!
Subscribe now!

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.

Initiatiedoop I
Wiba is finally over! De testjes komen er natuurlijk nog aan, maar de eerste hindernis is 
voorbij. Aangezien je kan gedoopt worden in het 2 jaar, hebben  we de initiatiedopen. Dit 
zijn ludieke activiteiten, speciaal voor eerstejaars. Ze hebben niets met studentendopen 
te maken. Wat we op deze eerste activiteit gaan doen is nog geheim, maar het gaat echt 
superleuk zijn! Ook worden jullie hier opgedeeld in peter/meter groepjes. Je krijgt enkele (al 
dan niet gedoopte) peter/meters, die je in de mate van het mogelijke doorheen het eerste 
academiejaar zullen loodsen! Denk aan opgeloste oefeningen, samenvattingen en zelfs vol-
ledige examens. Komen is dus de boodschap, initiatiedoop 1 is het begin van een onverge-
telijk jaar. We spreken af om 19u aan auditorium A!

Cursus
Ook deze week kan je op deze momenten 
cursussen kopen in VTK Pi!
 Ma: 11:30-13:00
 Di: 13:00 - 14:30 
 Woe: 11:30 - 14:30
 Do: 11:30 - 14:30
 Vrij: Gesloten



Internationale shotjesgoliarde
BEST en IAESTE slaan de handen in elkaar voor de jaarlijkse ‘Internationale 
Shotjesgoliarde’. Draai aan het rad van fortuin, en waan je voor even in 
Mexico, Brazilië, Italië, Rusland, of simpelweg België. Misschien win je zelfs 
een heuse ‘reis rond de wereld’, maar probeer zeker veilig thuis te geraken 
na je rondreis. Pas op, er lopen heel wat internationale mascottes rond 
vanavond!

Sector Day: Chemistry
Are you interested in working in the chemical sector as an Electromechanical or Chemical Engi-
neer? Or do you want to be part of tomorrow’s energy? Perhaps you want to work in sustainable 
material science? Discover all these opportunities and the wide variety of job possibilities during 
our second Sector Day! The evening will start off with a short introduction of all the companies 
that are present. Afterwards, the students and companies will follow a cocktail workshop. After all 
of this, a reception will be held during which you can meet the young engineers working for these 
companies.
Meet the engineers working at Cargill, ROgers Corporation, Total Petrochemicals & Refining, BASF, 

Infrabel, ExxonMobil, Procter & Gamble, Dow, Tremec, Air Liquide Industries, Worley and INEOS.

Het nieuwe academiejaar gaat van start, wat bete-
kent: tijd voor nieuw cursusmateriaal! Het is natuur-
lijk nog vroeg om nu al in de boeken te duiken maar 
we raden je wel aan deze te bestellen en al af te ha-
len! Kom deze week langs bij Pi. Wij zijn heel de week 
doorlopend open

Het nieuwe academiejaar gaat van start, wat bete-
kent: tijd voor nieuw cursusmateriaal! Het is natuur-
lijk nog vroeg om nu al in de boeken te duiken maar we 
raden je wel aan deze te bestellen en al af te halen! 
Kom deze week langs bij Pi. Wij zijn heel de week door-
lopend open

FRiS Welkomsreceptie
Wij nodigen graag alle Stuvers en geïnteresseerde 
studenten van onze faculteit naar onze welkomst-
receptie! Voor nieuwe mensen hebben we eerst een 
klein infomoment waar je iets meer over FRiS en wat 
wij doen te weten kan komen. Daarna is er een recep-
tie in de receptiezaal van de Plateau. Hopelijk kunnen 
we jullie talrijk verwachten!

Lopen door Gent

Wiba is finally over!
Wiba is finally over!

De testjes komen er natuurlijk nog aan, maar de eerste hindernis is voorbij.
Of je het nu brak, brakker of brakst hebt gedaan, maandagavond gaan we met z’n allen wat 
ontspannen!
Bij VTK mag je je pas laten dopen vanaf het tweede jaar, dus hebben we ter vervanging de 
initiatiedopen.
Dit zijn ludieke activiteiten, speciaal voor eerstejaars. Ze hebben niets met studentendo-

Omdat wij als studenten het motto ‘een ge-
zonde 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! In-
dien we met meer dan 20 lopers zijn, splitsen we 
ons oop in een snellere en een tragere groep die 
elk een gelijkaardig, maar aangepast parcours 
zullen lopen.



De winnaar van vorige week is Eug-
enie Duran  
 
Proficiat jij wint een fles cava om 
zo je preparty voor de Openingsfuif 
meteen goed in te zetten! Je kan 
deze komen ophalen in VTK Blauw.
Deze week krijgen jullie een binaire 
puzzel voorgeschoteld. Veel plezier!

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

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

Puzzel van de week 

Maandag 07/10
 18:00 Creatieve Avond    VTK Groen 
 19:00 IFK minivoetbal - Voorrondes  GUSB 
 19:00 IFK minivoetbal Dames - Voorrondes GUSB  
 19:00 Initiatiedoop 1    Auditorium A 
 19:15  Lopen door Gent    Plateau 
 21:00 Internationale shotjesgoliarde    Delta 
 
Dinsdag 08/10
 18:00 Sector Day - IT & electronics  WATT The Firms  
 22:00 VTK Openingsfuif    Vooruit

Woensdag 09/10 
 19:30 IAESTE AV 2    VTK Groen

Donderdag 10/10 
 19:00 Sector Day - Chemistry & Electromechanics WATT The Firms
 19:00 FRiS welkomsreceptie   Receptiezaal Plateau 
 19:15  Speedteamtraining IV   Stadion Wouter 
       Weylandt

VTKalender 


