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12 - 16 Oktober : Oerwoudweek

Hey VTK’ers!

Voor al de eerstejaartjes is BaWi eindelijk 
gedaan en het plezier kan nu dus beginnen! 
Om te starten doen we een kei leuke 
initiatieactiviteit: de PeMe-avond. De rest 
van de week kunnen we allemaal genieten 
van de leukste open bar van het moment: 
OERWOUD. Geniet er dus met volle teugen 
van. Jullie hebben het verdiend!

Veel liefs, 
Anouk, Fran en Gwendolyn



OERWOUD
Ondanks een uiterst 

woelig 2020 staan VPPK en 
VTK dit academiejaar terug klaar 

om menig student van de nodige 
ontspanning te voorzien. Wij nodigen 

jullie daarom graag uit voor onze open 
bar: OERWOUD. Een verwilderde plaats, 
waar je je even in het amazonewoud lijkt te 
wanen omdat de tijd er stil is blijven staan. 
Maar vergis je niet! Hoewel dit oerwoud 
inderdaad jagers, prooien en zelfs andere 
organismen kent geldt hier niet alleen de 
wet van de natuur, maar ook die van de 
groove. In deze gezellige, overdekte oase 
is er zeker ruimte genoeg om je dierlijke 
instincten de vrije loop te laten of om tot 
innerlijke rust te komen in het gezelschap 

van je vrienden. 

VTKoers
Sinds de lockdown 

zijn velen onder jullie op 
de fiets gekropen, om de 

wielersport te ontdekken. Het 
succes van de tweewieler is ook 

de nieuwe sporties niet ontgaan. 
Daarom willen ons vanaf dit jaar ook 

inzetten om fietstochtjes aan te bieden 
als VTK activiteit. De bedoeling is dat deze 
fietstochten toegankelijk zijn voor iedereen. 
Onder begeleiding van de wielercoach Bavo 
zullen we elke woensdag de weg onveilig 
maken op onze tweewieler. Afhankelijk van 
het aantal aanwezigen zouden we de groep 

kunnen opsplitsen in twee niveaus.

Graffiti Workshop
Wie zegt er dat kunst saai is? Niets is 
minder waar, dat bewijst cultuur dit jaar met 
haar workshop graffiti! Haal je creatieve 
zelve naar boven en kom samen met ons 
prachtige kunstwerken spuiten! Het leukste 
van al? Nadien kan je jouw eigen kunstwerk 

ook meenemen naar huis!



Script sessie VTK show
Laat jij je creativiteit graag eens de 
vrije loop? Heb jij altijd al jouw ultieme 
bouwkundemop in de show willen 
verwerken? Of ben je gewoon enthousiast 
om mee te werken aan de VTK show? Kom 
dan zeker naar één van onze wekelijkse 
scriptsessies en maak er samen met 
cultuur weer een onvergetelijke show van.
Registratie voor het evenement is verplicht.
Drank en hapjes worden voorzien!

BEST: EBEC Task Try Out
EBEC Team Design is een ingenieurs-
wedstrijd waarbij je in teams van 4 
brainstormt over een ingenieursprobleem, 
waarna je zelf aan de slag gaat en jouw 
plan in het echt bouwt.

Elk jaar organiseert BEST Ghent 3 
voorrondes van EBEC team design, 2 
rondes in Gent en 1 ronde in Kortrijk. Per 
ronde wordt een andere opdracht gegeven, 
deze opdracht wordt op voorhand uitgetest 
om te zien of ze niet te moeilijk/makkelijk 
is en om te bekijken welke materialen we 
zullen aanbieden. Dit uittesten houdt in dat 
je dus zelf met een paar andere mensen 
met de opdracht aan de slag gaat en zelf 
begint te bouwen en al doende ontdekt wat 
er nog beter zou kunnen aan de opdracht.
Jullie kunnen meehelpen met het uittesten 
van de opdracht voor Kortrijk! Je schrijft je 
gewoon apart in!

FRiS Werkgroep Fablab
“Wat als de faculteit een eigen FabLab 
had?”

Dat is één van de vragen waarmee deze 
werkgroep zich zal bezighouden. Iedereen 
is dus welkom om deel te nemen en hun 
ideeën te delen.

PeMe-avond
BaWi is finally over!!!
De testjes komen er natuurlijk nog aan, 
maar de eerste hindernis heb je al dan niet 
al overwonnen. Of je het nu brak, brakker 
of brakst hebt gedaan, maandagavond 
gaan we met z’n allen wat ontspannen! 
Speciaal voor eerstejaars hebben we de 
initiatieactviteiten in het leven geroepen. 
Dit zijn ludieke activiteiten waarbij jullie 
medestudenten en peters en meters 
kunnen leren kennen. We gaan ons bij 
de initiatieactiviteiten gewoon amuseren 
tijdens zes geweldige avonden!

De eerste activiteit is een groots 
kennismakings- en stadsspel, waarbij je 
in groepen zowel je medestudenten als 
potentiële meters en peters leert kennen. 
Daarna worden jullie ook opgedeeld in 
peter-meter groepjes. Je krijgt enkele (al 
dan niet gedoopte) peter-meters, die je in 
de mate van het mogelijke doorheen het 
eerste academiejaar zullen loodsen! Denk 
aan opgeloste oefeningen, samenvattingen 
en zelfs volledige examens. Of gewoon 
eens gezellig iets samen gaan drinken of 
eten.

Creatieve avond
Om ieders favoriete lectuur, ‘t Civielke, tot 
bij jullie te brengen, liefste leden, kunnen 
wij bij de redactie zo veel hulp gebruiken 
als er te krijgen valt. Daar hebben we jullie 
voor nodig! Heb je een creatieve geest en 
een goede pen? Misschien juist een goed 
oog voor graphic design? Kom 15 oktober 
dan zeker langs op de creatieve avond voor 
‘t Civielke 2. Hier brainstormen, plannen 
en verdelen we ideeën voor artikelen 
en layouts. Ook drank en eten is rijkelijk 
aanwezig, dus geen excuus!

Hopelijk tot dan!



VTKalender 
Maandag 12/10
 17:30 PeMe-avond (Groep 1)  Stadshal
 18:00 Griekse Goden Goliarde  Delta
 19:30 Lopen door Gent   GUSB
 20:00 PeMe-avond (Groep 2)  Stadshal 
 20:00 BEST AV 2   nog te bepalen

Dinsdag 13/10 
 14:00 OERWOUD   Zebrastraat
 19:00 Script sessie VTK show  Plateau

Woensdag 14/10
 14:00 OERWOUD   Zebrastraat
 15:30 VTKoers    Zwijnaarde
 17:00 Graffiti Workshop   Grindbakken
 18:30 BEST: EBEC Task Try Out  VTK Groen
 19:30 FRiS Werkgroep Fablab  online

Donderdag 15/10 
 14:00 OERWOUD   Zebrastraat
 19:00 Creatieve avond   Plateau
Inschrijven voor
 Hack The System Vol. 2   12/10    19:00

De winnaar van vorige week is  
Nicolas De Koning! Proficiat jij wint 
een auto en kan deze komen ophalen 
in VTK Blauw! 

Deze week hebben we een futoshiki 
voor jullie. Dien je oplossing zeker in 
bij blauw!

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

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