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 17:30 Info-avond: solliciteren Kantoren Electrabel
 19:00 Lopen met Sport  Plateau   
 20:00 IAESTE info-moment/
  International Evening  Plateauzaal
 21:00   Goliarde      ‘t Parlement
di 9/11
 19:00   Squashtoernooi    Stadium Coupure
 19:00 Ubuntu-les   PC-klas A
 20:00 Vierde swingles  Archiezolder
 20:00 FRiS-vergadering 3  Projectlokalen
don 11/11  
 21:00   Pokertoernooi    Parochiezaal De Kring

Allerbeste VTK-leden!
De vrije dagen volgen elkaar weer op in november, en dat is natuur-
lijk geweldig! Hopelijk hebben jullie allemaal genoten van het lange 
weekend, persoonlijk schrijf ik dit waarschijnlijk literair niet zo hoog-
staand voorwoordje met een kanjer van een jetlag (het is eens wat 
anders dan een kater).  Nu, die vrije dagen zijn wel handig want het 
semester gaat weer veel te snel voorbij... We zijn al voorbij de helft 
en voor de mensen die net als ik altijd een beetje te laat hun boeken 
beginnen te openen is het tijd om wakker te schieten!
Gelukkig is er naast studeren ook vanalles gepland voor jullie, waar 
je natuurlijk in deze prachtige manna alle informatie over vindt. De 
wakkeren onder jullie hebben trouwens al opgemerkt dat er iets 
raars zit bij deze manna... Gelukkig vertaalt zich dat in een pracht 
van een sudoku-prijs deze week. Je zal er wel wat moeite voor 
moeten doen, de ‘Killer Sudoku’ is niet van de poes... 
Zo, ik moet dringend terug in mijn bedje kruipen, dus bij deze wens 
ik jullie een Zalige Wapenstilstand, tot volgende week!

Lucie & Jeffrey, Interne ’10-‘11



Vind ook jij de Sleutelgaten één van 
de leukste rubrieken van ‘t Civielke? 
Wel, deze rubriek komt er niet van-
zelf natuurlijk! Heb je dus een prof 

of assistent 
iets hilarisch 
horen zeggen 
in de les, stuur 
dat dan ze-
ker door naar 
p e r s @ v t k .
ugent.be of 
dien het in via 

de site, zodat iedereen kan meege-
nieten van dat pareltje!

Zoals elk jaar komt ook nu de Sint naar de Pla-
teau, om lekkers uit te delen maar vooral om 
de stoute kindjes naar voor te roepen en ze 
te berispen over al hun stommiteiten. Sinter-
klaas wordt echter al een dagje ouder en zijn 
helderziende krachten gaan er een beetje op 
achteruit. Daarom heeft hij jou nodig om zijn 
grote Sintenboek up-to-date te brengen! Stuur 
alle sappigste roddels over je medestudenten 
naar sinterklaas@vtk.ugent.be, zodat de Hei-
lige man al die deugnieten eens goed kan aan-
pakken!

Waarde cantusgangers, 15 december is het weer tijd voor de meest studentikoze acti-
viteit van Gent, de massacantus!
Deze wordt vanaf dit jaar in een nieuw kleedje gestoken: hij zal doorgaan in de Expo-
hallen i.p.v op het Sint-Pietersplein. Zo kunnen we met maar liefst 1800 studenten sa-
menkomen en de meest geile cantusnummers brullen, muzikaal begeleid door de stu-
dentenfanfare. En zeg nu zelf, zo een nieuwe editie kan toch moeilijk ingezet worden 
zonder dat VTK daar dubbel en dik zijn stempel op drukt? Ons record is een delegatie 
van 70 VTK-ers, dus dit jaar moet dat gewoon nóg beter.
De ticketverkoop start al vanaf 8 november, dus schrijf jullie allemaal maar massaal 
in, zodat jullie festoren de tickets voor jullie kunnen gaan kopen. Het commité heeft 
trouwens geleerd uit zijn fouten en om te vermijden dat er dit jaar kringen geen tickets 
kunnen krijgen (we zijn nog steeds een beetje boos over vorig jaar...) liggen er sowieso 
30 kaarten klaar voor ons. Wil je dus zeker zijn van je plek, maak dat je bij die eerste 30 
bent! Daarna begint de algemene verkoop en dan kan het héél snel gaan!
Een ticket kost 15 euro, en hiervoor krijg je inkom, een unieke bierpot en vervoer terug 
van de Expo-hallen naar centrum Gent.



Ben je masterstudent en wil je je 
masterproef verzilveren? Ben je 
geïnteresseerd in onderzoek, maar 
weet je niet hoe je eraan begint? Of 
ben je gewoon eens benieuwd naar 
de activiteiten van je proffen bui-
ten de lessen? Kom dan op woens-
dag 1 december 2010 vanaf 14u 
zeker een kijkje nemen in de Aula 
(Voldersstraat 9, 9000 Gent), op het 
11e UGent-FirW doctoraatssym-
posium. Er staat onder meer ook 
een voordracht van Karel Van Eet-
velt (UNIZO) op het programma. 
Voor meer informatie, surf naar 
http://symposium.firw.ugent.be/. 
Deelname aan het symposium is 
gratis. Niettemin vragen we om ten 
laatste op woensdag 24 november 
je deelname te bevestigen via de 
vermelde website.

Philips trakteert de volledige faculteit 
Ingenieurswetenschappen op een avondje lachen.
Als je ingeschreven bent op www.philips.be/DD, 
kan je genieten van de “Speech about speeches” 
van Dirk Denoyelle.
Om nog eens na te genieten is er een gratis re-
ceptie voorzien. Op deze receptie zullen mensen 
van Philips aanwezig zijn. Zij zullen je met plezier 
uitleg geven over de werking van de nieuwste 3D 
TV’s en over wat je als ir. kan bijdragen aan deze 
staaltjes geavanceerde technologie.

Naar jaarlijkse gewoonte komen een aantal bedrijven hun zomerstages op de Stagefair 
voorstellen. Dit is het ideale moment om eens persoonlijk in contact te komen met be-
drijven en zo een duidelijker beeld te kunnen vormen van het geheel van stages.

De voordelen van een zomerstage zijn legio: je verdient er studie-
punten mee, het staat erg mooi op je cv en je kan er vaak nog wat 
centen mee verdienen ook! Los daarvan is de ervaring die je opdoet 
natuurlijk onbetaalbaar. Overtuigd dat een stage de sleutel tot suc-
ces is? Afspraak op dinsdag 23 november om 17u in de Therminal.

Nog tot 15 november, en FRiS 
deelt nog steeds lekkers uit!



Naam:...............................................................................................
Email:................................................................................................
De gelukkige winnaar van de 
raclette-set was Jens Van Rom-
puy! Behoor jij tot zijn vrienden-
kring, dring dan maar aan op 
een avondje lekker eten en lek-
kere wijn op zijn kosten ;-) 
Ook deze week valt er een 
mooie prijs te winnen: een 
waardebon voor het alombe-
kende ribbetjesrestaurant Ama-
deus. Drop deze Sudoku dus als 
de bliksem in VTK Blauw! 
De regels, naast de gewone su-
doku-regels, zijn: de som in een 
stippellijn-veld moet gelijk zijn 
aan het aangegeven nummer; 
in zo’n veld mag niet twee keer 
hetzelfde nummer voorkomen.

Copyright (c) 2009, killersudokuonline.com
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FOTO VAN DE WEEK
Inzendingen welkom!

Meer foto’s op vtk.ugent.be


