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ma 29/11   
 18:45    Voorronde Volleybal Dames   GUSB   
 19:00 Lopen met Sport   Watersportbaan
di 30/11
 18:30 IFK Judo    GUSB
 19:00 Kommaneuken ‘t Civielke 2  VTK Rood
wo 1/12  
 14:00  PhD Symposium     Aula 
 20:30 IFK Veldvoetbal   GUSB
vr 3/12  
 22:00  Galabal VLK    Eskimofabriek  

Hey sexy!

Goh, ‘t is alweer bijna december zeg...  Tijd om het er nog es goed 
van te pakken, nu het nog kan! Voor we het weten zitten we immers 
weer dag en nacht achter die cursussen en drinken we meer koffie 
dan bier.
Deze week houden we het braaf met veel sportieve activiteiten. We 
moeten immers een goeie indruk maken op de goedheilige man die 
volgende week langskomt! Haal dus die loopschoenen maar boven 
voor het Lopen met Sport en de pomponnekes om te supporteren 
voor onze IFK-teams.
Vergeet trouwens je roddels niet door te sturen naar 
sinterklaas@vtk.ugent.be, zodat hij en zijn Pieten zeker in je 
klas langskomen met lekkers (en de roe)!

Lucie & Jeffrey, Interne ’10-‘11



SINTERKLAASCANTUS
Volgende week brengt de Sint ons allerlei 
lekkernijen, daarna is het onze beurt om 
iets terug te doen voor deze heilige man! 
Dit doen we door samen met onze vrien-
den en vriendinnen van het VLAK liedjes 
voor hem te zingen en pintjes voor hem 
te drinken. Wie weet apprecieert hij dit zo 
hard, dat hij de avond zelf wel eens langs 
zou durven komen... 
Inschrijvingen open maandag 22 no-
vember, er zal ongeveer plaats zijn voor 
een 50-tal personen.

Galabal VTK

4 maart, een 
datum om 
vanaf nu 
niet meer 
te vergeten, 
dan is het 
tijd voor 
het stijlvolle 
hoogtepunt 
in Gent en 
omstreken! 
We hebben het hier uiteraard over het Gala-
bal der Ingenieurs! Na het enorme succes 
van vorig jaar, gaan we ook dit jaar naar 
de Salons Mantovani. Deze prachtige loca-
tie zal opgedeeld worden in 3 zalen: een 
loungebar, een ballroom en een fuifzaal. 
Met de line-up echter gaan we een iets an-
dere toer op. Voor meer details zullen jullie 
nog even geduld moeten hebben...

MAAK KENNIS MET...
Het nieuwe verkeersknooppunt in Lummen, 
de Kattendijksluis, het Sigmaplan, het pro-
ject Scheldekaaien, de nieuwe brug met am-
fitheater in Vroenhoven, de subsidiëring van 
groenestroomleveranciers, …  Allemaal het 
resultaat van passie en ingenieu(r)s talent bij 
de Vlaamse overheid. Wil je kennis maken met 
de mensen achter deze projecten, kom dan op 
maandag 29 november om 19u30 naar audito-
rium K.  Wij zorgen voor de boeiende verhalen, 
het drankje en bijhorende broodjes achteraf, jij 
zorgt voor extra ingenieu(r)s talent. Schrijf je in 
door voor 29 november een mail te sturen naar 
elke.vanleerberghe@jobpunt.be.



VTK SHOW
Er wordt nu reeds druk gewerkt aan de VTK Show! En we hebben jullie hulp nodig! Sta je 
graag in de spotlights, dan is acteren of dansen misschien iets voor jou? Of werk je liever 
achter de schermen of knutsel je gewoon graag? Dan is er zeker een plaatsje voor jou 
bij ons decorteam! Twijfel dus niet en stuur snel een mailtje naar cultuur@vtk.ugent.be! 
Hopelijk tot binnenkort!

KOMMANEUKEN
Muggenzifters, vitters en taalpuris-
ten der Plateau, verenigt u! Heb 
jij fouten ontdekt in het eerste 't 

Civielke? Kom dan het volgende 
't Civielke kommaneuken en help 
ons een volledig correct 't Civielke 
af te leveren. Niet alleen krijg je zo 
een sneak preview van de artikels 
die erin verschijnen, maar je krijgt 
er ook chips en drank bij. 
Afspraak op 30 november om 19u 

aan VTK Rood.



‘t Is ne keer iets anders, 
een binaire sudoku... In 
elke kolom en rij moet 

er evenveel keer 0 als 1 staan. Er mogen maximaal 2 gelijke getallen onder 
of naast elkaar staan en alle kolommen/rijen moeten verschillend zijn.
Prijs van de week: een sexy VTK T-shirt!
Naam: ..................................................................................................................................................
Email: ..................................................................................................................................................
De winnaar van Manna 8 (het SOS Piet kookboek): Candice De Houwer. Proficiat!

Foto’s van de week


