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18-22 November:  Competitieweek

Galabal Der Ingenieurs

Hallookes! 
Geloof het of niet, we zijn ondertussen 
al week 9! Wat gaat de tijd toch snel. 
Met een episch Galabal Der Ingenieurs 
achter de rug kunnen we deze week 
nog nagenieten door de talrijke foto’s 
van die fantastische avond. Deze week 
kunnen jullie ook weer kiezen tussen tal 
van activiteiten om aan deel te nemen. 
De mannen van sport besloten om het 
eens over een andere boeg te goo-
ien en een jeneverloop te organiseren! 
Nagenieten kan op de Karaokegoliarde 

waar iedereen uit volle borst kan mee 
zingen met de meest foute schijven! 
Voor de competitievelingen onder ons 
is er de Ugent Business Game of de 
EBEC Preliminaries competitie! Cultu-
urliefhebbers kunnen een avondje in de 
Vlaamse opera meepikken. Voor elk wat 
wils dus! Veel plezier!

Veel liefs, 
Iris, Fran en Margot



Internshipfiar
Als je op zoek bent naar een internship, 
onze Internshipfair is de place to be! Schrijf 
je in via onze site, upload je cv en ontdek 
offers van de 25 aanwezige bedrijven. Je 
kan ook je cv laten screenen, je LinkedIn 
laten screenen en al je vragen in verband 
met studiepunten laten beantwoorden. 
Ook IAESTE en Humasol zullen aanwezig 
zijn. Er worden gratis broodjes en drankjes 
voorzien voor alle ingeschrevenen. 

FRiS Onderhandelingsworkshop
Van loononderhandelingen tot gewoon 
discussies met je partner, iedereen moet 
op een bepaald moment in zijn leven on-
derhandelen. Ook als studentenverte-
genwoordiger moet je proffen kunnen 
overtuigen van jouw standpunt. Daarom 
organiseert FRiS op 19/11 een onderhande-
lingsworkshop in samenwerking met MSB 
Society Belgium.Inschrijven kan via de site 
of via het FB evenment!

Karaoke Goliarde
Na de jeneverloop kan je die gesmeerde 
kelen meteen uittesten op de karaoke-
goliarde! Wij voorzien liedjes en oordoppen 
zodat jullie je van je beste, muzikale kant 
kunnen laten zien.

Onder het motto van “sing a song, get a 
bong” krijg je een bon (geen bong) per liedje 
dat je zingt! We kunnen ook bonnen innemen 
per slecht gezongen lied, dus doe je best!

UGent Business Game 
Challenge yourself during multiple busi-
ness cases, provided by top-notch compa-
nies. Improve on your out-of-the-box thin-
king, enhance your teamwork performance 
and learn from the best in the business.

BEST Spring Courses
Schrijf je in voor de BEST Spring Courses! De applicaties zijn open om je in te schrijven voor 
een van de leukste weken van je leven! Een week waarin je mensen leert kennen van over 
heel Europa, waarin je kennis opdoet die je niet achter de schoolbanken leert, waarin je 
jezelf nog meer ontplooit en waarvan je je hele verdere leven gaat blijven nagenieten. BEST 
is een internationale organisatie voor en door Ingenieursstudenten die zich kenmerkt door 
het kunnen verwerven van extra kennis, zowel educatieve, sociale als taalvaardige kennis. 
Kom naar de Course Application Workshop op dinsdag 19 november om 19u in BEST Office 
(aan vTK Blauw) indien je nog met vragen zit in verband met de motivatiebrief. 

Cursus
Ook deze week kan je op deze momenten 
cursussen kopen in VTK Pi!
Ma: Gesloten Di: 11:15 - 13:00 
Woe: Gesloten Do: Gesloten 
Vrij: 11:15 - 13:00



Spiritus sanctus Canctus
In de naam van de vader, de zoon en het heilige bier, AMEN! 
Vandaag zal de cantus niet een gewone cantus zijn, maar zal 
tijdens de cantus een eucharistieviering plaatsvinden in onze 
cantuszaal. Onder begeleiding van drie en een halve pastoor 
zullen we God eren en de weg naar de hemelpoort met z’n allen 
proberen zoeken. Men zal zich in hogere sferen moeten bevin-
den om rechtstreeks in contact te komen met Hem! Smeer je 
lever al maar in, want zonder glijmiddel geraakte onze pastoor 
er ook niet in! Halleluja we gaan naar de hemelpoort.

Codesprint

Heb jij zin om wat bij te leren 
over het Django framework? 
Kom dan naar de Codesprint 
voor een initiatieles, breng het 
meteen in praktijk op de VTK 
site en hopelijk word jij dan een 
van onze medewerkers.
Vergeet vooral je eigen laptop 
niet mee te nemen. Er is eten 
en drank voorzien, dus boter-
hammetjes heb je niet nodig.

Wikisprint
Erger je je vaak aan de verouderde beschrijvin-
gen op de Wiki? Of nog erger, het ontbreken 
van informatie over een vak? Hou je van gra-
tis eten?Dan is dit dé activiteit voor jou! Kom 
langs tussen 18u en 22u om de beschrijvingen 
van de vakken up te daten. Als je gratis eten 
wilt, schrijf je dan zeker in! We sporen vooral de 
biomedische en de masterstudenten aan om 
te komen aangezien hun vakken er het ergst 
aan toe zijn.
Iedereen is ook zeker welkom om opgeloste 
oefeningen, oud-examens, samenvattingen,... 
te laten inscannen in ruil voor Deltabonnetjes!
Gelieve je eigen PC mee te nemen!

Opera Avond
Het hoeft niet altijd een uitbundig feest te 
zijn voor de Vrienden Van De Cultuur. Daarom 
trekt de VTK ook dit jaar weer naar de opera. 
Ditmaal gaan we naar een knaller van formaat: 
Macbeth. Dit pronkstuk uit de toneelwereld - 
uiteraard geschreven door Shakespeare him-
self - werd omstreeks 1847 door Giuseppe Ver-
di in een operastuk gegoten. Sindsdien staat 
het werk bekend als een wereldberoemd staal-
tje zang- en acteerkunst. Cultuur kon deze 
buitenkans uiteraard niet laten liggen en re-
serveerde meteen 20 tickets voor haar leden.
Achteraf kunnen jullie ook nog nagenieten met 
een drankje in de foyer op kosten van cultuur.



De winnaar van vorige week is Arthur Devos! 
Proficiat jij wint een thermos om zo je 
koffietjes voor tijdens de les goed warm te 
houden. Je kan jouw prijs komen ophalen in 
VTK Blauw. Een nieuwe week betekent ook 
een nieuw raadsel!

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

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

Puzzel van de week 

AE Presents:

VTKalender 

Maandag 18/11         
 18:30 IFK Minivoetbal Heren - 1/16 Finales (Deel 1)  GUSB   
 19:30 Jeneverloop    GUSB   
 20:00 BEST AV     The Foundry  
 21:00 Karaokegoliarde    Delta  

Dinsdag 19/11 
 18:00 IFK Judo     GUSB 
 19:00 FRiS Onderhandelingsworkshop  Schoonmeersen
 20:00 Spiritus sanctus Canctus   Delta 

Woensdag 20/11
 18:00 Codesprint II    VTK Groen  
 19:00 IFK Basketbal Dames - voorronde  GUSB 

Donderdag 21/11        
 09:30 UGent Business Game   Campus  De Aula 
 17:45 EBEC Preliminaries Plateau   Plateau 
 18:00 Wikisprint    VTK Groen 
 19:00 Opera Avond    Vlaamse Opera


