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En hier zijn we weer opnieuw! Deze keer 
voor een zeer korte week, maar dat wil 
zeker niet zeggen dat er weinig activi-
teiten op de agenda staan. Vrije dag of 
niet, de mannen van sport stonden ook 
deze maandag paraat voor het wekeli-
jkse lopen door Gent. Misschien hebben 
sommige van jullie er goed op los ge-
feest op de Pinten voor linten goliarde. 
Deze week kan je leren kennismaken 
met de sport rugby of juist bewijzen 
dat jij in een andere heel leuke sport een 
krak bent, namelijk beerpong. Toon wat 

je kan op het Beerpong toernooi in Del-
ta. Voor de mensen die meer van een wi-
jntje houden, heeft Cultuur dinsdag een 
Wine tasting georganiseerd. Ook kan je 
jou helemaal uitleven tijdens Hack the 
system Vol. 1. 
Kortom, een korte, maar krachtige 
week! Heel veel plezier!

Veel liefs, 
Iris, Fran en Margot



EBEC Preliminaries 
De inschrijvingen voor de EBEC Preli-
minaries 2019-2020 zijn geopend! De 
ronde in de Plateau gaat door op don-
derdag 21 november 2019. Altijd al je 
ingenieuze ideeën in de praktijk willen 
omzetten? Dan is deze wedstrijd iets 
voor jou! Vind/bouw de perfecte op-
lossing voor onze probleemstelling.
BEST Gent voorziet jullie van drinken 
en brainfood (a.k.a. croques), en we 
sluiten de avond af met een fameuze 
cava-receptie!

Inschrijven kan via de website van 
BEST, het facebookevenement of door 
onderstaande QR-code te scannen.

Beerpong  Toernooi
Ben jij een echte atleet als het aankomt 
op beerpong? Dan is deze activiteit op je 
buik geschreven!
16 teams strijden in voorrondes om door 
te stoten naar de knock-out. De knock-
out fase kent geen genade, want als je 
hier verliest, moet je plaats ruimen voor 
de winnaars.
Elk team bestaat uit 2 personen. Verliezen 
kan je hier haast niet, want uit het tornooi 
liggen = SLAP THAT CUP spelen. Verliezen 
= Winst!
Activiteit gaat door donderdag 14/11 om 
20u in de Lounge van Delta.

Hack The System Vol. 1
OTA Insight daagt je uit om deel te nemen aan deze eerste editie van Hack The 
System!
Als team is het de bedoeling om een reeks verschillende taken uit te voeren. Deze 
gaan van het crawlen van de data, tot het analyseren en het visualiseren hiervan. 
Jouw taak is om dit zo snel en zo goed mogelijk te doen. Op het einde van de rit 
heb je een volledige data analyse pipeline gebouwd! Het team dat onderweg de 
meeste punten verzamelt, wordt de eerste winnaar van Hack The System!
Om deel te nemen, moet je je inschrijven in teams van 4 studenten en kies ook 
zeker een leuke groepsnaam. De wedstrijd zal plaatsvinden op het 12de verdiep 
van de IGent in Zwijnaarde op 13/11/2019 van 16:00 tot 22:00.

Cursus
Ook deze week kan je op deze momenten 
cursussen kopen in VTK Pi!

 Ma: Gesloten
 Di: 12:45 - 14:30 
 Woe: Gesloten  
 Do: 09:45 - 11:30 
 Vrij: Gesloten



Rugby Initiatie RuGent
Het WK Rugby is 1 van de grootste sportevenementen ter wereld. Heel de wereld 
kon toekijken hoe Zuid-Afrika verrassend wereldkampioen werd voor Engeland en 
de Kiwi’s van Nieuw-Zeeland.
Toch is rugby eerder een kleine sport in ons land, waar weinig gehoor wordt aan 
gegeven. Samen met de RuGent, het rugbyteam van de associatie UGent, willen 
we hier verandering in brengen. In samenwerking met hen, voorzien we een gratis 
rugby initiatie voor al onze leden op woensdag 12 november van 20u00 tot 22u00. 
Heb je interesse om deze wereldsport te ontdekken? Schrijf je dan zeker in!

Pinten voor Linten 
Goliarde

Maandag is het een feest-
dag dus moeten we dan 
ook feesten. We maken er 
een gigantisch feestje van 
en als je je lint aanhebt 
krijg je pinten aan €1. Zak 
allemaal af naar Delta!

Creatieve Avond
Kijk je altijd fanatiek uit naar het volgende ‘t Ci-
vielke 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.

Lopen door Gent
Omdat wij als studenten het motto ‘een ge-
zonde geest in een gezond lichaam’ hoog in 
het vaandel dragen gaan we elke maandag lo-
pen door Gent. Wij voorzien steeds drinken en 
een leuk parcours door Gent onder leiding van 
onze loopcoaches Jarne, Jelle, Sharon en Gil-
les! Je kan ons ook altijd vragen om jullie waar-
devolle spullen op te bergen in ons afgesloten 
sportlokaal..
Indien we met meer dan 20 lopers zijn, split-
sen 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 Kyuni 
Stoffels! Proficiat jij wint een bier-
pakket om het  verlengde weekend 
goed in te zetten! Je kan jouw prijs 
komen ophalen in VTK Blauw. Laat 
jullie deze week maar eens helemaal 
gaan met dit raadsel!

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

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

Puzzel van de week 

AE Presents:

Maandag 11/11
 19:15 Lopen door Gent    Plateau   
 21:00 Pinten voor Linten Goliarde  Delta

Dinsdag 12/11 
 18:00 Creatieve Avond    VTK Groen 
 20:00 Wine tasting    Delta
 20:00 Rugby Initiatie RuGent   Schoonmeersen 

Woensag 13/11
 16:00 Hack The System Vol. 1   iGent Toren  
 19:00 FRiS AV 2    Schoonmeersen  
 19:30 IAESTE AV 4    VTK Groen 
 19:30 Danslessen (beginner 4/4)   De Foyer  
 20:15 Danslessen (basis 4/4)   De Foyer

Donderdag 14/11        
 20:00 Beerpong Toernooi   Delta  

VTKalender 


