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ma 14/10      
 14:00  Duvelmiddag   ‘t Parlement
 19:00 Lopen met Sport     Watersportbaan
 21:00   Heropeningsgoliarde  ‘t Parlement
di 15/10
 18:00 Info Internationalisering Aud. D
woe 16/10 
 20:00  Cantus    Frontline

We’re back baby!

En hoe... Het ziet er naar uit dat dit semester je stoutste dromen zal 
overtreffen. Bereid je al maar voor op een juicy jobfair, een lekkere 
LAN-party, een ganz geil galabal, een legendarische lentefuif, een 
sensationele show, ... want het wordt epic!
Voor de burgies en archies die liever deze week al eens VTK-style 
uit de bol willen gaan, is er natuurlijk ook wat voorzien. Op de Du-
velmiddag en Heropeningsgoliarde kun je alvast genieten van 
goedkoop bier en samen met ons de geaardheid van de Praeses in 
twijfel trekken. Tussen die twee bierfestijnen in lopen we rustig een  
toerke rond de Watersportbaan met de Sporties, want die kuiten 
moeten nog flink opgewarmd worden voor de 12urenloop!
Geniet van jullie eerste week, want voor je het weet stroomt het 
werk weer binnen...

Lucie & Jeffrey

23/02 VTK Jobfair  ICC Gent
24/03 VTK Comedy Night De Centrale
04/03 Galabal der Ingenieurs Salons Mantovani
24/03 Lentefuif  Vooruit
6-7/04 VTK Show  Groenzaal, Sint-Bavo



DUVELMIDDAG
Eindelijk! Na 2 maanden studeren en 1 week 
vakantie zie je je burgie en archie vrienden 
terug! Uiteraard hebben jullie veel tegen 
elkaar te vertellen, en waar kan je dat beter 
doen dan in ons altijd gezellige stamcafé, ‘t 
Parlement? Dat de Duvels vandaag aan 2€ 
staan zal de verhalen nog eens zo boeiend 
maken!

HEROPENINGSGOLIARDE
Eindelijk zijn ze daar weer, de maandagen met een goliarde ‘s avonds! Omdat het de eerste 
is van het jaar, krijgen de trouwe VTK-leden die voor 22h komen 2 bonnetjes ipv 1!

VTK JOBFAIR
Waarschijnlijk zijn er al enkele onder jullie die hun perfecte 
toekomstige werkgever helemaal voor ogen hebben. Zit jij 
toch niet bij deze enkele, kom dan zeker ideeën opdoen op 
onze VTK Jobfair! Ben jij wel bij deze uitzonderingen, geen 
probleem, geef andere werkgevers ook nog de kans om je 
te verleiden op onze VTK Jobfair.

Het begin is voorzien om 8u en dit met een uitgebreid 
ontbijt. Vervolgens krijgen jullie enkele presentaties van 
bedrijven voorgeschoteld rond 9u. Deze presentaties wor-
den afgesloten met een lekkere broodjeslunch.

Ben je tijdens de presentaties toch niet alles te weten gekomen, waag dan je kans om in 
de namiddag (vanaf 13.30u) langs de talloze standen te flaneren en bijkomende vragen 
te stellen aan de bedrijfsvertegenwoordigers. 
Deze activiteit is natuurlijk ook toegankelijk voor de 1ste master studenten die zich 
reeds een beeld willen vormen van wat er zich allemaal aanbiedt. Ook bio- en handels-
ingenieurs zijn meer dan welkom!



INFOSESSIE INTERNATIONALISERING
Op 15/2 organiseert FEA een infosessie 
rond internationalisering. Alle studenten 
3de bachelor en 1ste master die geïnteres-
seerd zijn om volgend jaar op uitwisseling 
te gaan, worden verwacht in Auditorium D 
om 18u00. 
Uiteraard zijn de ouders en alle geïnteres-
seerde personeelsleden eveneens welkom. 
Nadien wordt een drankje aangeboden. 

Tot dan !?

EEN JOB DIE BIJ JE PAST
VLK organiseert, in samenwerking met de VTK en de KVIV, een presentatie waarin uit de 
doeken wordt gedaan hoe je nu uitkijkt naar een job die perfect bij je past. Zaken zoals 
bedrijfscultuur, verloning, afstand,... komen aan bod en kunnen een extra hulp zijn in die 
boeiende zoektocht die volgt na het afstuderen! 
Er wordt ook een fles champagne verloot onder de aanwezigen dankzij KVIV. Nadien volgt 
een receptie waar je wat meer informatie kan vergaren over KVIV, onze alumni-vereniging. 
                Waar: Auditorium Oehoe in Blok E van het Boerekot
                Wanneer: 21 februari - 20u00

IAESTE B-FORM
Heb je het A-form ingevuld 
op www.iaestecentre.net/
ibas? Dan kan je nu appli-
ceren voor de stages! Neem 
een kijkje en wie weet staat 
jouw droomstage wel op jou 
te wachten! 
www.iaestecentre.net/ibas 

is the place to go!
Als je het A-form niet ingevuld hebt, dan kan je nu niet 
appliceren, maar de overige stages komen vrij in maart.

BEST PLE
Heb je al-
tijd al willen 
weten wat 
BESTies nu 
eigenlijk een 

gans semester uitspoken? Heb je interesse 
in een paar weekjes fun in het buitenland 
tegen een spotprijs? Heb je zin om contac-
ten te leggen en samen te werken met in-
genieursstudenten over gans Europa? Dan 
is dit je kans! BEST Ghent organiseert op 7 
en 8 maart (tijdens ons krokusverlof ) een 
weekend met o.a. trainings en toffe funac-
tiviteiten. Zo kunnen jullie kennis maken 
met alle aspecten van BEST. Het weekend 
gaat door in Buggenhout te Oost-Vlaan-
deren. Hou onze website (http://vtk.ugent.
be/best/) in de gaten voor alle details. Heb 
je zin om een tof weekend te beleven voor 
€15? Schrijf je dan snel in op de website van 
VTK!  Vragen? Mail naar best@vtk.ugent.be!

VTKLEDINGLIJN
Heb je ook al door de hallen van de Plateau 
gelopen en opeens iemand zien voorbij 
slenteren in zo’n übercoole Ghent Uni-
versity trui met het VTK logo erop? Wil 
je er absoluut ook eentje hebben? Wel dit 
is je kans! We verkopen ook dit jaar terug 
de Ghent University truien (met of zonder 
VTK logo!) aan VTK Pi! Je kan ze ook online 
bestellen via de site! Meer info volgt nog!

OPENINGSUREN 
VTK-PI: 10h-16h



SUDOKU 3D
VTK is mee met zijn tijd, daarom 
dus een hypermoderne 3D-
sudoku. Haal die gepolariseerde 
brilletjes maar boven!
In elke rij aangeduid door een 
pijl moeten de cijfers 1 tot 8 ko-
men, maar ook in elke ruimte af-
gebakend door een vette rand.
De prijs van deze week: een 
schuimende fles Champagne 
geschonken door KVIV, één van 
onze alumni-verenigingen!

naam:...................................................
email:...................................................

De winnaars van de kinky naakt-
kalender uit de vorige manna 
zijn Seppe Lenders en David 
De Lille. Prijs af te halen in VTK 
Blauw!


