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5 - 9 Oktober : Buddy-week

Hey VTK’ers!

De laatste week van BaWi gaat in, 
maar hopelijk hebben jullie tussen het 
studeren door nog wat tijd voor een 
paar leuke activiteiten. Vorige week 
hebben alle sporters zich kunnen 
bewijzen en nu is het aan de rest. Je kan 
genieten van de goliarde of van gratis 
pizza in Zwijnaarde. Het is natuurlijk 
ook belangrijk om je voor te bereiden 
op de toekomst, dus kom zeker eens 

een kijkje nemen op Development 
Day of help een buitenlandse student 
om zich wat thuis te voelen in ons 
prachtige Gent. Als je eraan denkt om 
je te laten dopen, is de Gocart Queeste 
the place to be! Dit is dan ook zeker 
een aanrader.

Veel liefs, 
Anouk, Fran en Gwendolyn



IAESTE 
AV1

De meest internationale 
ingenieursvereniging gooit 

de deuren open en geeft 
het startschot voor een nieuw 

academiejaar vol buitenlandse 
ervaringen en stages. De eerste 
tweewekelijkse vergadering is open 
voor iedereen en vindt plaats online 
(wegens covid) op woensdag 7 oktober 
om 19u30. Kom eens meeluisteren, 
het zou nu al de beste beslissing van 

het ganse academiejaar kunnen zijn!

Geïnteresseerd? Stuur een berichtje op 
facebook naar IAESTE Ghent of mail 
naar iaeste@vtk.ugent.be voor meer 

info!

BEST
Wil je de sfeer 

van een BEST course 
ervaren? Wil je verborgen 

plekjes in Gent ondekken? 
Ben je klaar voor een stadsspel 

vol plezier? Zoek dan naar ‘BEST 
course: A new concept’ op Facebook 

en schrijf je in! 

Balkan goliarde
Classic Balkan

Strobalen, verkleed jezelf zo goed 
mogelijk, adidas dus, vodka

International Buddy-evening 
Adopteer een internationale student! 
Nu naar het buitenland gaan niet meer 
zo vanzelfsprekend is als vroeger, is 
de International Buddy Evening een 
unieke kans om naast een zalige 
avond met hapjes en drankjes ook 
een beetje een internationale ervaring 
te hebben. Daarbij help je ook de 
uitwisselingsstudenten wat meer wijs 
te geraken in Gent wat het natuurlijk 
allemaal winst maakt voor iedereen. 

See you there!



Development day 
Een geschikte job zoeken is nooit 
een gemakkelijke taak en COVID-19 
heeft dit zeker niet verbeterd. Nu 
meer dan ooit is het belangrijk om je 
te onderscheiden van de concurrentie 
in elke stap van het sollicitatieproces 
om je droomjob te bemachtigen. Het is 
ons doel om jou hierbij te helpen! Op de 
Development Day kom je in aanraking 
met een brede waaier aan ‘soft skill’ 
gerelateerde onderwerpen, die een 
langdurige impact zullen hebben op 
jouw toekomstige stage/job en je 
verdere carrière. De workshops en 
interviews zullen gegeven worden 
door uitstekende bedrijven in een 
aangename COVID-proof omgeving. 

Schrijf je nu alvast in voor een van de 
workshops, mock-up interviews of CV 
screenings en laat je droomjob volledig 
in vervulling gaan of blijf thuis om te 
werken aan het project van machine 
learning, want er is echt GEEN ander 
excuus om niet te komen!

Zwijnaarde Kick-Off
Om de lange fietstochten naar 
Zwijnaarde de moeite waard te maken, 
worden er vrijdagmiddag gratis pizza’s 
uitgedeeld aan het iGent gebouw! Er 
zal voor elk wat wils zijn, dus het wordt 
zeker smullen.

VTK teambuilding:
Gocart queeste
Nu het sociale contact teruggeschroefd 
is en er geen doop zal zijn in het eerste 
semester, zijn de meesten op zoek naar 
een alternatief om nieuwe mensen 
te leren kennen (op een corona-
proof-manier). Niet gevreesd! Het 
doopcomité staat al in de startblokken 
om jullie te introduceren in de wondere 
wereld van VTK. Deelname aan deze 
activiteiten verplicht niemand om zich 
effectief te laten dopen en jullie zullen 
niet behandeld worden als schachten. 
Deze activiteiten zijn puur voor jullie 
vertier.

Als eerste activiteit hebben we voor 
jullie een heuse gocart queeste 
uitgedacht. Schrijf je in, en ontdek 
samen met je groepje de prachtige 
omgeving van Gent. Van horen zeggen 
zijn er hier en daar ook onder andere 
deltabons te winnen tijdens de korte 
intermezzo’s tussen het gocarten door. 
Het belooft een epische namiddag te 
worden, die het begin wordt van een 
reeks epische activiteiten en hopelijk 
daarna eindigt in een nog epischere 
doop!

Inschrijven kan via de VTK website, 
kost je 10 euro en is elke cent waard. 
Afspraak op donderdag 8 oktober om 
15u in Zwijnaarde.

Hopelijk mogen we jullie massaal 
verwelkomen!

Vele woke groetjes, 
DC ‘20-’21



VTKalender 
Maandag 05/10
 19:00 Balkan goliarde   Delta
 19:30 Lopen door Gent   GUSB 
 20:00 Volleybal Try-Outs   GUSB

Dinsdag 06/10 
 18:00 Development Day   Therminal
 18:30 BEST course: A new concept Plateau
 20:00 Initiatie yoga   Schoonmeersen

Woensdag 07/10
 19:30 IAESTE AV1   Plateau

Donderdag 08/10 
 15:00 VTK teambuilding: Gocart queeste Zwijnaarde
 19:00 International Buddy-evening Delta
 08/10 Speedteamtraining III  Blaarmeersen

Vrijdag 09/10
 11:30 Zwijnaarde Kick-Off  Technologiepark

De winnaar van vorige week is  
Marieke Eliano! Proficiat jij wint 
een snoepzak en kan deze komen 
ophalen in VTK Blauw! 

Deze week hebben we een sudoku 
voor jullie. Dien je oplossing zeker 
in bij blauw en win zelf ook een 
leuke prijs!

naam...................................................

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