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4 - 8 Maart : Externenweek

Liefste VTK’ers

Deze week zetten we de spotlights 
deels op onze externe verenigingen. 
Maandag beginnen we met een 
memberraising evenement van 
IAESTE, daarna kan je samen met 
uw vrienden of alleen (no judgement 
here) gaan bewijzen dat uw jaar 
het sterkste jaar is tijdens de 
jaardrinkgoliarde.  Vervolgens kunnen 
we woensdag allemaal genieten van 
een lezing die gegeven wordt door de

     
     
CEO van Google Belgium. Hij zal ons 
meer vertellen over zijn visie op de 
digitale wereld. Is dit niets voor u, 
niet getreurd, BEST staat klaar om 
een course te geven over hoe je het 
best (pun intended) appliceerd voor 
een buitelandse ervaring die u voor 
altijd zal bijblijven.

xoxo,     
Dario en Iris   

Initiatiedoop 4 



Vorige week deden we het nog rustig aan, 
want sommigen onder ons moesten op zoek 
naar een stage of job. Nu de jobfair achter de 
rug is, gaan we terug stevig. Drink voor jouw 
jaar en toon wie de beste is. Gaat de derde 
bach weer met de overwinning lopen of tonen 
de masters eindelijk dat ze ook iets waard 
zijn?
Elk gedronken pintje zal zorgvuldig genoteerd 
worden. Meld de deltamedewerkers in welk 
jaar je zit, en zorg er zo voor dat jouw 
jaar deze titanenstrijd winnend afsluit! De 
tussenstand zal live te volgen zijn op het 
scherm in Delta, spanning verzekerd.
De kans bestaat dat we na deze leuke 
wedstrijd nog een vatje zetten, bier 

Jaardrinkgoliarde

Memberraisingevent IAESTE

Wil je jouw management en teamwork 
skills verder ontwikkelen in een 
internationale omgeving? Wil je 
vriendschappen maken over heel de 
wereld? Kom dan vanavond samen met 
ons pizza eten op ons memberraising 
event en ontdek waar IAESTE Gent echt 
om draait. 

Schrijf je snel in via de link in het 
facebookevent ‘Join IAESTE Ghent - info 
event’ of via deze QR code.

Maandag Cornet 1+1
Dinsdag  Gin Tonic 3.5 euro
Woensdag BaCo 4 euro
Donderdag Wodka-Redbull 4 euro
Shot van de week is Cookieshot! 
Delta Lounge is terug open! Welkom 
elke dinsdag en woensdag.

Delta Promo’s



💡 Doors: 19u30
💡 Start: 20u00
💡 End: 22u00
Tijdens deze lezing op woensdag 6 maart 
komt de CEO van Google Belgium zijn boek 
voorstellen waarbij hij zijn visie op de digitale 
wereld komt toelichten.

Thierry Geerts - CEO Google Belgium presents: Digitalis

TopCopy: 	 €	0.025/pagina	zwart	wit
Pizza	Hut: 	 €	5.95/	pizza
Golden	Scissors: 	 €	10%	korting/	knip	beurt
Fluotopics: 	 €	3	korting/	uur	bijles
Bavet	Gent: 	 Free	meatballs/	eat-in
JIMS:  13e maand gratis 

Epic ledenkorting

Wil jij deze zomer een week naar een 
universiteit in Europa voor ongeveer €45? 
Schrijf dan een motivatiebrief voor de 
Summer Courses van BEST!
Heb je al een brief geschreven of helemaal 
geen idee hoe eraan te beginnen?
Kom gerust eens langs tijdens de Course 
Application Workshop, en wij geven je alle 
tips en tricks om geaccepteerd te worden.
Geen tijd? Stuur je motivatiebrief naar 
ghent@best.eu.org, en krijg feedback van 
onze ervaren motivatiebriefschrijvers!

BEST Course Application Workshop



Proficiat	 	 	 Thijs	 	 	 Dedeken,	 je	
mag	uw	welverdiende		2	cinema	
tickets komen ophalen in blauw! 
Breng je opgeloste manna naar 
blauw voor woensdagavond en 
maak kans op een leuke prijs!

naam: ..................................................... 
e-mail: ....................................................

            ? = .....................................

 

VTKalender 

Puzzel van de week

Maandag		 04/03  
	 19: 00	 IFK	Badminton	(Geklasseerden)	 	 GUSB		 	
	 19: 15	 Lopen	rond	de	watersportbaan	 	 Plateau	 		
	 19: 30	 Join	IAESTE	Ghent	-	info	event	 	 Magnel,	904	
	 21: 00	 Jaardrinkgoliarde		 	 	 Delta	  
Dinsdag	 05/03	 	 	 	 	 	 	
 18: 00	 Kommaneuken	‘t	Civielke	4	 	 VTK	Groen 
 18: 30	 Mastercantus	(+BBQ)	 	 	 Delta 

Woensdag  06/03        
 19: 30	 CEO	Google	Belgium	presents: 	Digitalis	 Quetelet 
 17: 45	 EBEC	Ghent	Case	Study	 	 	 UFO	 	
Donderdag  07/03 
 18: 00		 Codesprint	IV	 	 	 	 VTK	Groen	
	 19: 00	 Course	Application	Workshop	 	 Best  -  IAESTE   Lokaal 
	 19: 15		 Speedteamtraining	IV	 	 	 Plateau	 	
	 20: 00		 Lezing	Laurent	Ney	 	 	 Plateau	 	


