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 VTKalender 
 ma 24/09  
 21:00  Openingsgoliarde   Twitch  
 di 25/09  
 18:00  Bierfietsen   Nieuwvliet  
 wo 26/09  
 12:00  Student Kick-Off   Sint-Pietersplein 
 do 27/09    
 10:00  VTK Sport Kick-Off  Parking Plateau 
 20:00  Infomoment Praagreis   Auditorium D  

 24 september - 30 september 
Jow VTK’ers!
Na een welverdiend en broodnodig 
welkomstontbijt is dit voor sommigen 
de eerste Manna die jullie in handen 
krijgen. Weldra zullen jullie maan-
dagochtend niet meer zonder kunnen! 
Dit bladje vertelt je immers welke fan-
tastische, coole en –zoals altijd– spot-
goedkope activiteiten VTK voor jou in 
petto heeft.
We vliegen er deze week onmiddellijk in 
met een vette fuif: de openingsgoliarde. 

Voor de bierfans is er bierfietsen op  
dinsdag en woensdag kunnen jullie sa-
men met Yevgueni en Absynthe Minded 
een feestje bouwen op de Student Kick-
Off. Neem donderdag ook zeker eens 
een  kijkje bij onze eigenste Sport Kick-
Off  naast de Plateau. 
Met andere woorden: de eerste week 
zal weer voorbij zijn voor je het weet!
 
Geniet ervan!
Laurien en Emma



 OPENINGSGOLIARDE 

Het schooljaar is nog maar net begonnen en Gent zal geweten 
hebben dat de studenten terug zijn! De openingsgoliarde (onze 
wekenlijkse clubavond) gaat niet door in ons stamcafe The Porter 
House, maar in de Twitch. Als VTK-lid krijgt je nog steeds een gratis 
bonnetje indien je voor middernacht toestuikt. Speciaal voor deze 
openingsgoliarde krijg je er zelfs twee indien je voor 22u toekomt! 
Vergeet dus zeker jullie lidkaart niet!

 INFOMOMENT PRAAGREIS 

Nieuw: onze reispraeses! Heb je zin in enkele toffe, goedkope reizen met je studen-
tenvrienden? Ga dan zeker eens naar het infomoment op donderdag 27 september 
–auditorium D om 20u–  en ontdek wat onze reispraeses allemaal in petto heeft! 

 VTK SPORT KICK-OFF  

VTK Sport presenteert jullie op donderdag 
de Sport Kick-Off. Om jullie te entertainen 
heeft Sport daarvoor de Skyswinger 
besteld, waar je mee overkop kan tot 
de hoogte van maar liefst zeven meter. 
Competitief ingesteld als we zijn vallen er 
ook cinematickets te winnen voor diegene 
die het meest overkop kan. In de partytent 
doen we in de vorm van Chinees pingpong 
dat waar VTK in uitblinkt, namelijk gratis bier weg-
geven! Kom dus gerust wat chillen met je vrienden 
van 10 tot 18 uur op de parking voor de Plateau.

 PRAESES & VICE GET TO 
KNOW YOU  

Jullie praeses en vice maken er 
een erezaak van alle VTK’ers te 
leren kennen. Word lid van VTK 
en upload een duidelijke foto op 
je profiel voor de VTK site vóór 
dinsdag 02/10, zodat ze je naam 
meteen kunnen leren. In de derde 
lesweek kan je bij hen langskomen 
in de hal van de plateau en word je 
zowaar getrakteerd als ze je naam 
niet meer weten!

 OPNAMES DE KRUITFABRIEK   

We gaan dit jaar met Cultuur de opnames van 
een splinternieuw programma van Woestijnvis 
bij wonen op 24 oktober! Inschrijvingen gaan 
open op 3 oktober op de site.



 RECRUITMENT KICK-OFF 

Volgende week donderdag 4 oktober gaat de 
jaarlijkse Recruitment Kick-Off door exclusief voor 
laatstejaars. Naast een gratis kartsessie maak je 
kennis met een aantal toonaangevende bedrijven 
in verschillende sectoren. Afsluiten doen we met 
een walking dinner. Meer info vind je op vtk.ugent.
be/recruitment. Inschrijvingen gaan vanavond 24 
september open om 18u. Wees er snel bij!

 PEME-AVOND 

Ben je een eerstejaarsstudent en op zoek naar 
een ouderejaarsstudent waar je al je vragen aan 
kwijt kan? Of voel je je geroepen als peter of 
meter om die eerste bachertjes op te vangen en in 
de  goede richting te sturen om hun academiejaar 
tot een succesvol einde te brengen? Kom dan 
volgende week naar onze traditionele peter- en 
 meter avond! Achteraf kunnen jullie nog allemaal 
gezellig afzakken naar de tweede goliarde! 
Maandag 01/10, 19:30 Architectenzolder 

 TOPCOPY 

Goedkoop kopiëren? Dat kan bij Top 
Copy! Op vertoon van je VTK-lid-
kaart krijg je immers een exclusieve 
 korting: kopiëren voor slechts 2,5 
cent per kopie! Dat is maar liefst de 
helft van de normale prijs! 
TOPCOPY, Gebr. Vande-
veldestraat 121

 SPORTERS GEZOCHT 

VTK Sport wil zijn leden aan het 
sporten krijgen, maar ook rekenen 
we op jou om onze keiharde repu-
tatie te verdedigen bij een van de 
talloze interfacultaire wedstrijden. 
Voel jij je geroepen? Aarzel dan 
vooral niet en stuur snel een 
mailtje met je gegevens naar 
sport@vtk.ugent.be!

 PERS ZOEKERTJES 

Heb je interesse om iets te 
 schrijven (quiz, wetenschapsru-
briek, nieuwsflits, sportpagina, …) 
voor ‘t Civielke? Aarzel niet om 
een mailtje te sturen naar pers@
vtk.ugent.be.

Heb je een weetje of roddel die je 
kwijt wil? Laat het ons weten via 
babbelbox@vtk.ugent.be.

Hoorde je net een leuke quote van 
je prof? Stuur hem dan zeker door 
naar sleutelgaten@vtk.ugent.be.

 DANSLESSEN  

Dit jaar geven we jullie de kans om de American 
Swing te leren! Twee professionele dansleraars 
zullen voor jullie klaar staan, zodat jullie alle 
swingpasjes en lifts vlot onder de knie krijgen. Na 
zes lessen kunnen jullie iedereen verbazen op de 
fuiven en het galabal! Snel inschrijven per koppel 
op de site!

 NIEUW! 

VTK-leden krijgen dit jaar in The 
 Porter House 6 pintjes voor 9 € en 
een Desperados voor 3 €!



 FOTO VAN DE WEEK 
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De binaire puzzel is een nieuwe 
uitdagende logische puz-
zel. Los hem op, steek hem 
voor woensdag in de man-
nabrievenbus in VTK Blauw en 
win een supercoole prijs!

Regels 
In elke lege cel moet een nul 
of een één ingevuld worden. 
Er mogen niet meer dan twee 
dezelfde cijfers direct naast of 
direct onder elkaar staan. Elke 
rij en elke kolom is uniek en 
bevat evenveel nullen als enen.

  Bach Launch was super!  

 PUZZEL VAN DE WEEK 


