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 15:30    Got IT?       Living Tomorrow   
 18:00  IFK Badminton  GUSB
 21:00   Goliarde       ‘t Parlement
di 14/12
 17:30 VTKarting Endurance  FIK
 19:00 WELEK: laatste kans!  Technicum
wo 15/12 
 20:00  IFK Minivoetbal Dames GUSB 
 20:00  Massacantus      Flanders Expo
vr 17/12 
   Deadline IAESTE A-Form
zo 19/12 
   Deadline BEST Spring Courses application 

Snif...

... ‘t is weer bijna gepasseerd :( . De cursussen komen stilaan op het 
bureau terecht, alcohol maakt plaats voor cafeïne en het uitgaan 
wordt beetje bij beetje teruggeschroefd.
Maar de examenperiode is niet alleen maar kommer en kwel, het is 
ook een gelegenheid om uit te kijken naar het volgende semester! 
VTK heeft daar immers weer heel wat voor je te bieden. Losgehen op 
de skireis, playen op het galabal, doorslaan op de lentefuif, lachen 
en gieren op de show, gamen op de lanparty en nog shitloads aan 
andere activiteiten...
Schrijf dit semester echter niet té snel af! De blok kan niet begin-
nen zonder afscheid te nemen van het bier op de Goliarde of de 
Massacantus (waarvoor er nog steeds kaarten te verkrijgen zijn).
Tot volgend jaar!

Lucie & Jeffrey, Interne ’10-‘11



IAESTE A-FORM
Grijp je graag de kans om ervaring 
op te doen in het buitenland en daar-
bij fantastische momenten te beleven? 
Twijfel dan niet en vul het A-form in op 
www.iaestecentre.net/ibas.

De deadline ligt op 17 december, als je na 
deze datum geen A-form ingevuld hebt, 
dan kan je niet appliceren voor een stage.

JOBFAIR
Het einde van de eerste semester is en zicht en waarschijnlijk zijn er al enkele onder jullie 
die hun perfecte toekomstige werkgever reeds helemaal voor ogen hebben. Zit jij toch 
niet bij deze enkele, kom dan zeker ideeën opdoen op onze VTK Jobfair op 23 februari in 
het ICC in Gent! Ben jij wel bij deze uitzonderingen, geen probleem, geef andere werk-
gevers ook nog de kans om je te verleiden op onze VTK Jobfair. Op deze dag krijgen jullie 
de mogelijkheid om persoonlijk contact te hebben met de bedrijven die jullie het meest 
interesseren.
Het begin is voorzien om 8u en dit met een uitgebreid ontbijt. Vervolgens krijgen jul-
lie enkele presentaties van bedrijven voorgeschoteld rond 9u. Tijdens de presentaties 
zullen de bedrijven zich voorstellen en krijgen jullie de kans onbeperkt vragen te stellen. 
Deze presentaties worden afgesloten met een lekkere broodjeslunch om even al die 
nieuwe informatie te laten bezinken. 
Ben je tijdens de presentaties toch niet alles te weten gekomen, waag dan je kans om in 
de namiddag (vanaf 13.30u) langs de verschillende standen te flaneren en bijkomende 
vragen te stellen aan de bedrijfsvertegenwoordigers.
Die middag krijg je ook de kans om je reeds op te geven voor een sollicitatiegesprek 
tijdens onze Solli-2-daagse op 15 en 16 maart.
Deze activiteit is natuurlijk ook toegankelijk voor de 1ste master die zich reeds een beeld 
willen vormen van wat er zich allemaal aanbiedt.

Meer informatie vind je terug op www. vtkrecruitment.be.



VTK-PI
De cursusdienst is nog open tot 
en met 17 september! Als je dus  
nog een boek of cursus nodig 
hebt, zul je je moeten haasten. 
Houd er rekening mee dat som-
mige boeken en cursussen enkel 
op bestelling gekocht kunnen 
worden en dat je dus best enkele 
dagen op voorhand gaat!

WELEK: LAATSTE KANS!
Misschien heb je nog een project liggen dat je wil afwerken of wil je voor de examens 
beginnen nog iets nieuws komen maken. Dit kan in deze laatste WELEK-sessie van het 
semester. Kom langs op dinsdagavond om 19u00 en dit op de gebruikelijke plaats in het 
technicum (practicumzaal, -3, vakgroep ELIS).

Meer info? http://www.ieeesb.ugent.be/node/1871!

Got IT?
Speciaal voor de IT’ers onder ons, orga-
niseren wij het Got-IT event. Met de bus 
reizen we naar Vilvoorde. We beginnen de 
avond met een bezoek aan Living Tomorrow. 
Na deze rondleiding in “spitstechnologie” 
(voor leken), volgt een panelgesprek tussen 
de 6 aanwezige bedrijven. 
In dit panelgesprek verduidelijken de bedrij-
ven hoe je als IT’er aan de slag kan. Ze duiden 
op de mogelijkheden en de verschilpunten. 
Na dit panelgesprek kan er nog nagepraat 
worden tijdens de broodjesmaaltijd. 

Dit alles is voor jullie volledig gratis! Ook 
geïnteresseerde niet-ITers zijn welkom.

GO GO GOLIARDE!
De laatste week van het academiejaar, 
de examens staan voor de deur, je moet 
nog fluostiften gaan kopen, je moet nog 
oefeningen kopiëren, ... Niemand zal ont-
kennen dat het een stresserende periode 
is. Zak dus vanavond af naar Het Parlement 
om even te ontstressen! 

BEST SPRING COURSES
Wil je er in het tweede semester even tus-
senuit? En wil je graag vrienden maken in 
heel Europa? Dan is een BEST Spring course 
ideaal voor jou! Het wordt zeker en vast een 
onvergetelijke vakantie. Overdag heb je 
lessen/workshops over een educatief thema 
en ‘s avonds zijn er altijd leuke activiteiten & 
feestjes gepland. Meer informatie vind je op 
www.vtk.ugent.be/best. 

Don’t be shy, just apply!

IFK MINIVOETBAL DAMES
In de laatste sportactiviteit van het semester nemen 
onze ladies het in de minivoetbal op tegen het VLAK, 
Filologica en het VRG! Supporters zijn uiterst welkom.
Kun je zelf goed met ballen overweg? Mail dan sport@
vtk.ugent.be om mee te doen.

DE EERSTE STAP NAAR EERSTE ZIT:
vtk.ugent.be/wiki !



Deze week doen we het met queens en 
horsies! Los deze op als een normale su-
doku, maar met enkel de cijfers 1 tot 8. In 
het negende vakje van elke 3x3 zet je een 
koningin of een paard (in totaal mag je 
1 koningin en 8 paarden gebruiken). De 
schaakstukken mogen elkaar niet kunnen 
aanvallen.
De prijs van de week is één van onze twee 
GUSO naaktkalenders. Breng deze dus 
snel ingevuld binnen in VTK blauw om en 
maak kans om de fluiten en trommels van 
het Gents studentenorkest aan je muur te 
hangen.

naam:......................................................................
emailadres:...........................................................

De winnaars van het kinky VTK T-shirt 
zijn Timen Van Gyseghem, Thomas De 
Keulenaer, Emma Rombaut, Wannes Nijs, 
Emile De Brabandere en Christophe De 
Loor. Congrats!


