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 VTKalender 
 ma 18/02  
 19:00 Lopen rond de watersportbaan  GUSB 
 20:00 FRiS vergadering 5   VTK Groen 
 21:00 Heropeningsgoliarde   Porter House 
 di 19/02 
 20:00 Inschrijvingen Schotlandreis  Online  
 woe 20/02  
 19:00  Kick-Off SUMO-robotcompetitie Technicum 
 22:00   Lentefuif    Vooruit 
don 21/02  
 18:00  Web & ICT Codesprint 3   VTK Groen 

 18 februari - 24 februari 

 Hello VTK-ers! 

Vanaf nu kunnen we er weer de volle 
week stevig invliegen. Vanavond starten 
we met het traditionele Lopen rond de 
watersportbaan, waarbij de Sporties 
alle lopers bovendien zullen trakteren 
op een heerlijk kopje glühwein. Daarna 
zakken we af naar de Porter House! Op 
deze her openingsgoliarde krijgt elk lid 
dat voor 22u toestuikt maar liefst 2 
bonnetjes in plaats van 1. Allen daarheen 
dus!

Hét event van de week is natuurlijk 
de Lentefuif op woensdag! Met de actie 
‘5 pinten voor 3 euro’ slaagt VTK er al 
enkele jaren in om het begin van het 
tweede semester met een epic feestje 
in gang te blazen. Dit jaar wordt het niet 
anders, it’s gonna be le-gen-da-ry!

Tot de volgende,
Emma en Laurien



 PARKPOP XL 

Voor de lustrumeditie van Parkpop zijn we op zoek naar enkele beginnende 
en wat meer gevorderde burgie-bands! Omdat dit een lustrumjaar is, zal 
Parkpop doorgaan op het Sint-Pietersplein, op 18 april. Hebben jullie zin om te 
spelen voor zo’n grote headliner? Stuur dan een demo door naar parkpopxl@
vtk.ugent.be of steek er één binnen op cd/usb-stick in het vakje van Cultuur 
in VTK Blauw. Dit uiterlijk tegen maandag 4 maart om 18u. Voor meer details 
kunnen jullie ons altijd contacteren!

 LUSTRUM BREEKT RECORDS! 

Om tijdens dit heuglijke lustrumjaar voor eens en voor 
altijd te    be    wijzen dat VTK met ruime voorsprong de 
beste studentenvereniging van Gent is, gaan wij dit jaar 
proberen om maar liefst 90 records te breken. Een groot 
deel hiervan is al geslaagd maar er moeten er nog een 
groot deel bijkomen. Hiervoor rekenen we op jullie enthou-
siasme en inven tiviteit! Als je erin slaagt om een record 
te verbreken via recordsetter. com (goedkeuring door 
hen of door ons), kunnen jullie een zeer mooie beloning 
verwachten! Vorige recordhouders kregen onder andere 
bakken bier en flessen sterke drank.

 OPENINGSGOLIARDE  

Vanavond is er eindelijk de echte her openings goliarde, 
waarbij we zoals altijd een bonnetje geven aan de leden die 
voor middernacht toekomen. Omdat het de eerste echte 
goliarde is van het tweede semester, geven we zelfs 2 bon-
netjes aan leden die voor 22u toekomen! Drink ze!

 HEROPENINGSCANTUS  

Volgende week dinsdag 26 feb-
ruari gaan we op hetzelfde elan 
door met de Heropenings cantus. 
Deze keer geen vuil zaaltje van 
de Frontline, geen Pottie die 
onze cantus komt verstoren 
en de vrouwen lastig valt... We 
cantussen namelijk in de Twitch! 
Hierdoor is er ineens de moge lijk-
heid op een aansluitend feestje 
en we drinken dus ook Stella 
i.p.v. Maes of een ander tweede-
rangs bier. 
Inschrijvingen gaan open op dins-
dag 19 februari om 19u00. 



 SLEUTELGATEN 

Vergeet ook dit semes-
ter zeker niet om grappige 
quotes of uitspraken van 
jullie proffen door te sturen 
naar pers@vtk.ugent.be. Zo 
kan iedereen eens lachen! 

 COMEDY NIGHT  

Ook dit jaar wordt het weer lachen ge-
blazen op de VTK Comedy Night. Voor de 
luttele prijs van 3 euro (lid) of 4 euro (niet-
lid) kan je genieten van een  schitterend 
optreden van de improvisatiegroep ‘De 
Nonsens Alliantie’ en de stand-up comedian 
Seppe Toremans. De Comedy Night gaat 
door op donderdag 28 februari om 20u in 
De Centrale. Kaarten zijn te koop vanaf 
woensdag 18 februari in VTK Blauw of in de 
hal van de Plateau.  SPEEDDATING        

Vind je dat het eindelijk tijd is om de liefde van je leven  te 
ontmoeten of heb je zin in een romantisch avondje, kom dan 

naar onze Speeddating. Deze gaat door op dinsdag 26 februari 
in de Therminal om 20u. In een gepaste omkadering en sfeer 

krijg je de kans om telkens het beste van jezelf te tonen en dit 
in slechts enkele minuten tijd. Wie weet zit diegene waar jij al 
zo lang op wacht wel tussen de deelnemers! Deze activiteit 

wordt georganiseerd in samenwerking met VLK, VLAK en VPPK, 
dus het zullen niet enkel burgies/archies zijn die deelnemen. 

Inschrijven kan via www.boerekot.be!

 LUSTRUM BREEKT RECORDS! 

Om tijdens dit heuglijke lustrumjaar voor eens en voor 
altijd te    be    wijzen dat VTK met ruime voorsprong de 
beste studentenvereniging van Gent is, gaan wij dit jaar 
proberen om maar liefst 90 records te breken. Een groot 
deel hiervan is al geslaagd maar er moeten er nog een 
groot deel bijkomen. Hiervoor rekenen we op jullie enthou-
siasme en inven tiviteit! Als je erin slaagt om een record 
te verbreken via recordsetter. com (goedkeuring door 
hen of door ons), kunnen jullie een zeer mooie beloning 
verwachten! Vorige recordhouders kregen onder andere 
bakken bier en flessen sterke drank.

 LENTEFUIF

Voor wie nog geen ticket 
heeft kunnen bemachtigen, 
zal het ondertussen al heel 
snel moeten gaan. Daarom 
deze snelle samenvatting: 5 
pinten voor €3, Fou Concept, 
X-Tof, F*ck Mary Kill en als 
special act Rapper Jérome!
Woensdag 20 februari, Vooruit

 SCHOTLANDREIS 

Hier is ze dan! Voor de dappersten en moedigsten onder de archies en burgies 
biedt VTK dit jaar de kans om te gaan trekken in Schotland! Trotseer in een 
groep van 20 studenten de West Highland Way en ontdek de prachtige natuur 
die Schotland te bieden heeft! Inschrijvingen gaan open op dinsdag om 20u!

 CODESPRINT 3   

Wil je meehelpen aan de supercoole VTK website? 
Kom dan zeker langs voor de derde Codesprint 

van dit academiejaar en word hopelijk een nieuwe 
medewerker van VTK Web&ICT! Hier leer je werken 

met Django, een modern framework om websites te 
programmeren in Python. Natuurlijk wordt er voor alle 

aanwezigen eten en drank voorzien. Tot dan!



 FOTO VAN DE WEEK 

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

Deze week hebben we een 
g oede oude binaire puzzel voor 
jullie in petto. 

D O C U M E N T  P R I N T I N G

N
V

 PUZZEL VAN DE WEEK 

13-02-13 BinairePuzzel.net

www.binairepuzzel.net/printpuzzel.php?id=4038&grootte=3 1/1

Wij zijn ook op zoek naar een 
nieuwe, originele naam voor het 
Uitstralingscivielke (voor op de 
infodag voor het middelbaar). 
Vul de puzzel in en geef ons een origineel idee voor de naam van dit Civielke en maak 
kans op een Poker Deluxe Set. 
Nieuwe naam Civielke infodag: ......................................................................................................................

 Foute party op skireis! 


