
Dag VTK’ers,

De lesvrije week is weeral achter de rug, 
maar niet getreurd want VTK zorgt 
 ervoor dat het weer een legendarisch 
 semester wordt met onder andere de 
 lentefuif, het galabal, de show,... We 
vliegen er deze week alvast stevig in. 
We starten met de heropeningsgoliarde 
in de  Porter House. Op dinsdag is er de 
openingscantus, beginnen waarmee je 
de avond ervoor geëindigd bent, is nog 
steeds de beste remedie tegen een kater 
. Ons cultuurteam zorgt ervoor dat er 

ook veel gelachen wordt deze week op 
de Comedy Night. Drie  topcomedians 
 staan voor jullie klaar om er een 
 hilarische avond van te maken. 
 
Groetjes,
Pieter en Charlotte

 MANNA 13 
 10 februari -  14 februari

21:00 Heropeningsgoliarde Porter House
19:00 Lopen rond de watersportbaan   Plateauma 10/02

do 13/02

di 11/02

20:00 Bierbowling Overpoort Bowl

19:00 Speedteamtraining Plateau
20:00 Comedy Night! De Centrale

18:30 Kommaneuken VTK Groen

20:00 Heropeningscantus Twitch

woe 12/02

19:00 Meet & greet Jan De Nul Brouwerij Gruut

20:00 Infomoment show VTK Rood



Bij sommigen onder jullie is 
de kater van de heropenings-
goliarde nog niet verwerkt of 
de heropeningscantus is er al. 
“Je moet verder doen met wat 
je geëindigd bent”, klinkt het in 
de volksmond en dus komen 
 jullie best jullie kelen smeren 
om hem weg te werken. 

Jobfair

Volgende week dinsdag is het zover, de 
 belangrijkste recruitment-activiteit van het 
jaar is daar. Van 12u tot 18u zal het ICC 
gevuld zijn met een 80-tal bedrijven die graag 
 ingenieurs zouden werven. Voor de  laatstejaars 
onder ons betekent de Jobfair  alweer een stap 
dichter bij die toekomstige job. Voor de lagere 
jaren kan het ook interessant zijn om te weten 
te komen waar je later zoal  terecht kunt. Meer 
 informatie is te vinden op de recruitmentsite, 
waar je je ook kan inschrijven voor de talrijke 
 bedrijfspresentaties.

Speedteamtraining

In het eerste semester liepen we op  maandag 
ons wekelijks rondje rond de  watersportbaan. 
Om het  conditiepeil van onze lopers 
 ongekende  hoogten te laten  bereiken 
 verdubbelen we het aantal  trainingen 
en lanceren we de  Speedteamtrainingen 
op woensdag. Een baanronde rond het 
 Sint-Pietersplein is 320 meter lang en om 
deze afstand te trainen zullen we dan ook 
onze spiervezels prikkelen in een training 
die 75  minuten duurt. Vanaf nu dus elke 
 maandag en woensdag afspraak om 19u  
aan de Plateau of om 19u15 aan het Gusb!

Heb je altijd al eens je creatieve 
kant willen laten zien? Dan 
geeft VTK Cultuur je nu de kans 
om deel uit te maken van een 
 dynamisch showteam!  Twijfel 
je nog? Dan verwachten we 
jou in VTK Rood op dinsdag 
11   februari om 20u voor meer 
 informatie en verdere vragen.

Infomoment show
Nu jullie allemaal terug zijn van een 
beestigcoole skivakantie met VTK 
kunnen jullie opnieuw het zwijn 
gaan  uithangen  dichter bij huis. 
Vanavond doe je dat in de Porter 
House op de  heropeningsgoliarde. 
Vergeet niet: Feest zou geen Feest 
zijn moest het geen gratis vat(en) 
geven!

Heropeningsgoliarde Bierbowling 

Infomoment
Op 19 februari komen enkele  alumni 
van de master Bedrijfskundige 
 Systeemtechnieken en Operationeel 
Onderzoek vertellen wat het leven 
na studeren zoal brengt. Een  tiental 
 functies zoals een consultant, een 
 zaakvoerder, een modellenspecialist, 
een doctoraatsstudent etc stellen hun 
job voor, waarna jullie vragen kunnen 
stellen. Om 20u in de Jozef Plateauzaal.

Heropeningscantus

Hoewel BBB-trainingen goed 
 blijken te zijn om een strak figuur te 
 krijgen, verkiest Sport deze week een 
 alternatieve BB-training: een  afkorting 
voor de briljante combinatie van bier 
en bowlen. Maandagavond om 18u30 
gaan de  inschrijvingen open voor 
deze legendarische activiteit die je 
 donderdag naar  hogere sferen brengt 
in onze geliefde  Overpoort Bowl.

Robotcompetitie
Ben jij ook zo gefascineerd door robots!? 
Bouw dan dit semester jouw eigen  autonome 
race-robot! Voor het zevende jaar op rij 
 organiseert WELEK een robotcompetitie. In 
de Race of Champions bouwen verschillende 
teams een autonome robot die tegen andere 
robots zal racen op een parcours. De kick-off 
start op dinsdag 18 februari om 19u00 in het 
 technicum (leszaal Cloquet). Interesse? Surf 
dan snel naar http://www.ieeesb.ugent.be/nl/
welek/robot/2014 voor meer informatie!



 FOTO VAN DE WEEK 

Naam:.................................................................  e-mail:............................................................

Deze week weer een 
 gewone  sudoku.  Steek 
hem voor  woensdag in de 
 mannabrievenbus in VTK 
Blauw en maak kans op een 
mooie  prijs! De  winnaar van 
deze week is  Robbert Claeys 
je mag je vier-op-een-rij-spel 
 komen halen in VTK Blauw. 

Karaokegoliarde

 PUZZEL VAN DE WEEK 


