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Hey VTK’ers!

Vanaf deze week gaat code rood in. 
Dit betekent nog minder contact met 
je vriendjes en vriendinnetjes. Gelukkig 
staat VTK nog altijd voor jullie klaar en 
is er de mogelijkheid om samen te gaan 
sporten of (online) te brainstormen 
over het script voor de fameuze VTK 
show. De komende weken zullen we er 
alles aan blijven doen om activiteiten 
voor jullie te voorzien die zowel leuk als 

coronaproof zijn. In de tussentijd wensen 
we jullie veel succes met het studeren 
en het bijhouden van de lessen. Voor de 
eerstejaartjes hebben we dan ook het 
PAL-project om jullie hierin te begeleiden. 

Veel liefs, 
Anouk, Fran en Gwendolyn



Zwemtraining 
In de stiekeme 

hoop op een alternatieve 
zwemmarathon zullen we ook 

dit jaar ons voorbereiden om te 
knallen in het water! Winnen doe je 
niet zomaar daarom organiseren wij 
zwemtrainingen voor alle burgerlijk 
ingenieurs, burgerlijk-ingenieur-
architecten, bio-ingenieurs en bio-

wetenschappers.

Onder begeleiding van de zwem-
coaches Inne, Keano en Louis kunnen 
jullie de zwemtechniek verbeteren. Ze 
voorzien voor elk niveau een training, 

dus geen reden om niet af te komen.

Burgies 
on Stage

Cultuur zoek muzikaal 
talent!

Voor de allereerste online editie 
van Burgies on Stage is VTK Cultuur 

op zoek naar jonge bands waarin 
minstens 1 burgie/archie meespeelt. 
Heb jij een bandje of ken je zo iemand? 
Stuur dan als de bliksem de naam en 
wat info over de band naar cultuur@
vtk.ugent.be . Wie weet krijg jij wel een 
plaatsje op ons virtuele podium om 
te spelen voor het grote VTK-publiek. 
Niet overtuigd? Dan kan dit misschien 
helpen! Op 20/04/2021 organiseren 
wij ons jaarlijks festival Parkpop in het 
Zuidpark. Enkele bands die spelen op 
Burgies on Stage zullen ook de unieke 
kans krijgen om tussen de grote 
artiesten te spelen op Parkpop! Grijp 
dus je kans om je plaatsje op het grote 
podium te veroveren en toon wat jullie 

waard zijn!



Sector Day IT & 
Electronics
In a world full of technology, students IT 
and Electronics often pose themselves 
the following questions: Development 
or rather maintenance? Frontend or 
backend? Startup or multinational? 
Webdesign or commercial software?

Everything is evolving so fast that 
almost every engineering student 
needs some kind of knowledge in IT 
and Electronics. This event is the way 
to find out if companies value these 
skills and what their focus is.

Because a conversation is always 
easier when a fun activity is coupled to 
it, an online escape room is organised.

Don’t miss out on this activity and meet 
young engineers working at COMSOF, 
ECA Group, Sigasi, i8c, AE, Kapernikov, 
Deloitte, Waylay and Corilus!

Subscribe now and we hope to see you 
next Monday!

Muurklimmen
Laat jullie hoogtevrees maar mooi 
thuis liggen, want we gaan gaan 
muurklimmen! Wees kaar voor 
gevarieerde en uitdagende klimroutes 
voor iedereen. Je hoeft dus zeker geen 
ervaren klimmer te zijn om mee te doen! 
Er zal voldoende uitleg komen, moest 
dit de eerste keer zijn. Een topervaring 
voor maar 7 luttele eurootjes! Betalen 
voor dinsdag 27/10 of je wordt spijtig 
genoeg van de lijst gesmeten.

VTK Quiz 
Voor het eerst in de geschiedenis 
organiseert VTK Cultuur een 
online quiz. Laat je uitdagen door 
breinbrekende vragen en neem het op 
tegen medestudenten en professoren. 
Er vallen zelfs mooie prijzen te winnen, 
en dat allemaal van achter jullie 
computerscherm!
Schrijf je individueel in, of vorm een 
bubbel met één mede-quizzer. De 
zoom-link wordt jullie op voorhand via 
mail bezorgd.
Tot dan! 



VTKalender 
Maandag 26/10
 19:00 Sector Day IT & Electronics  Online 
 19:30 Lopen door Gent   GUSB

Dinsdag 27/10 
 19:30 Script sessie VTK show  Online
 20:00 Peer Assisted Learning  Plateau
 21:15 Zwemtraining   GUSB

Woensdag 28/10
 
 15:00 VTKoers    Technologiepark

Donderdag 29/10 
 17:00 Muurklimmen   Rhino Boulder Gym
 19:00 Muurklimmen   Rhino Boulder Gym

De winnaar van vorige week is  
Rena Bartholomeus! Proficiat jij 
wint een minibasketset en kan 
deze komen ophalen in VTK 
Blauw! 

Deze week hebben we een binairo 
voor jullie. Dien je oplossing zeker 
in bij blauw of stuur het door naar 
communicatie@vtk.ugent.be. 

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

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

Puzzel van de week 

Pas op: data en locaties kunnen aangepast worden ten gevolge van Corona
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