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 18:45 Voorronde Volleybal Dames GUSB
 19:00 Jeneverlopen met Sport Watersportbaan
 21:00   Shotjesgoliarde      ‘t Parlement
di 23/11
 17:00  Stagefair     Therminal
 20:00 Laatste Dansles  Archiezolder
 20:00 Samson en Gert-cantus Frontline
woe 24/11
 18:30   z6s daagse Gent   Het Kuipke
 20:00 IFK Basketbal Dames  GUSB 
don 25/11  
 18:00   Code Sprint     VTK Groen
 20:00 Time management   Aud B
   & delegeren
vrij 26/11
 20:30 Ouderolderscantus  De Salamander

Hello iedereen!

Heb ik eventjes geluk, net de dag dat mijn inspiratie me zwaar in de 
steek laat is het een superdrukke week! Wat heeft dat er nu mee te 
maken, vragen jullie je af? Wel, dan neemt de VTKalender natuur-
lijk heel wat plaats in, waardoor er minder plaats overblijft voor dit 
voorwoordje.
Ik moet uiteraard wel vertellen wat er allemaal voor leuks in het ver-
schiet staat voor jullie. Op maandag beginnen we meteen goed: 
niets dan shotjes die dag! Na Jeneverlopen rond de Watersport-
baan, volgt de Shotjesgoliarde. Wij staan niet in voor de gevolgen...
Op iets serieuzer vlak kan je deze week een stage scoren en naar 
een training “Time management en delegeren” gaan. Maar voor de 
echte feestbeesten onder ons zijn er maar liefst twéé cantussen!
Je ziet, we hebben weer ons best gedaan ;-)

Tot volgende week!       Lucie & Jeffrey, Interne ‘10-’11



WEB & ICT werken samen 
met hun medewerkers aan 
de site tijdens de code-
sprint donderdag om 
18u. Zin om te helpen? 

Kom gerust af!

Onze ouders denken dat we 
ze allang ontgroeid zijn, maar 
niets is minder waar! Op de 
Samson en Gert-cantus 
geven wij jou een uitvlucht 
om nog eens lekker mee te 
brullen op de deuntjes van 
die goede oude Samson & 
Gert. 

We verdelen de corona in 
2 delen, een Samson-kant 
en een Gert-kant, zodat we 
deze muzikale hoogvliegerij 
alle eer kunnen aandoen en 
2-stemmig kunnen zingen. 
Heb je al een voorkeur voor 
1 van de 2 kanten, kom dan 
verkleed!

9 € niet-verkleed, 7 € ver-
kleed, 
inschrijven vanaf 15 novem-
ber, 19h.

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

Een zomerstage heeft 
zijn onmiskenbare 
voordelen:
Je verdient er studiepunt-
en mee;  deze werkervar-
ing geeft je een serieuze 
surplus op je CV; én je kan 
er soms nog een mooie 
cent mee verdienen ook!
Afspraak op dinsdag 23 
november om 17u in de 
Therminal (Hoveniers-
berg 24)

Shotjes, shotjes, shotjes en nog eens shotjes. En dat aan de prijs van 
€1. Need i say more?
Kom naar het parlement voor een goliarde die ongetwijfeld zal uit-
draaien tot één van de zatste, zaligste, meest studentikoze avonden 
van het academiejaar.
Dit wordt voorafgegaan door Jeneverlopen rond de Watersport-
baan, waar iedereen voorzien wordt van vele shotjes gratis jenever!
De sfeer wordt verzorgd door DJ Little Vain, een collega-student van 
ons allen die dit jaar gestart is in 1e bach burgie!



U neemt uzelf geregeld voor het 
anders aan te pakken: beter plan-
nen en meer tijd vrijmaken. U maakt 
telkens weer to-do-lijsten en stelt 
prioriteiten. Toch lukt het maar heel 
even om u aan deze voornemens te 
houden. In deze training leert u be-
wuster en efficiënter met uw tijd 
om te gaan. U ontdekt hoe u het 
best werkt en wat goed voor u werkt. 
Kortom, u brengt uw tijdsbesteding 
en resultaat naar een hoger niveau.

De presentatie begint om 20u en zal 
ongeveer een uur duren. Daarna 
krijgt u de mogelijk om rustig wat na 
te praten op een kleine receptie met 
drank en broodjes.

Dinsdag 14 december gaat de eerste 
Karting Endurance van het jaar door. 
Inschrijven hiervoor kan je op de 
site vanaf dinsdag 23 november 

om 19u00. 
Wees er 
snel bij 
want vorig 
jaar was het 
uitverkocht 
in slechts 
1 minuut!!! 
F5’en is de 
boodschap 
;)

Wil jij die oude zakken wel 
eens tonen hoe goed de 
jeugd kan drinken? Wil je een 
paar notoire ex-VTK-cantus-
gangers nog een keer bezig 
zien? Kom dan zeker naar de 
Ouderolderscantus op
vrijdag. Inschrijven doe je op 
de site!

Roddels over medestudenten kan je nog steeds 
sturen naar sinterklaas@vtk.ugent.be! 



Naam:................................................
Email:................................................
Voor deze Sudoku gelden de 
gewoonlijke regels, en daaren-
boven moet tussen aangren-
zende hokjes de opgegeven relatie (groter/kleiner dan) voldaan zijn. Let op, het is niet 
voor mietjes...
De winnaar van de Amadeus-bon ter waarde van 60 € was Brecht Vynckier. Wie het 
pareltje van deze week oplost wint een elektronische kaartenschudder!

FOTO VAN DE WEEK
Inzendingen welkom!

Meer foto’s op vtk.ugent.be


