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Deeeeeeeeeeeee show is afgelopen, de klus  
is hier geklaard!  
Voila zie, het semester zit er al op, de laatste week 
is ingegaan en we gaan er nog een lap op geven! 
Profiteer nog een laatste keer van alle activiteiten, 
of het nu sporten, uitgaan of pinten pakken is. Nog 
even ontspannen en dan keihard in de blok vliegen. 
 
Hopelijk hebben jullie genoten van alles 
wat VTK voor jullie heeft proberen doen.  
Uiteraard zijn we er volgens semester opnieuw 
om jullie zo goed mogelijk te entertainen.  
Vergeet niet, heb je suggesties of zijn er dingen  
die je gemist hebt in het eerste semester, 
niet twijfelen om een mailtje te sturen naar  
interne@vtk.ugent.be.  
 
We wensen jullie alleszinds enorm veel  
succes met de blok en de examens! We hopen 
dat de resultaten al jullie dromen overtreffen.  
 
Profiteer zeker van het weekje welverdiende  
rust begin februari en wie weet zien we  
elkaar in de bergen op de VTK-skireis!

Bruno en Bram, let it slide... 

Jaargang 2008-2009
Week 08 dec - 12 dec

V T K A L E N D E R
Ma 08 dec
17u30: Erasmus Infoavond   
                                       @ Plateau 
18u00: Badminton               @ GUSB
19u00: Lopen met Sport     
                          @ Plateau:  Vooraan 
19u15: Basketbal heren        @ GUSB  
20u00: FRiS-vergadering 3     
                                 @ VTK-Groen 
20u00: Scriptvergadering 
                                   @ VTK Rood 
21u00: Alumnigoliarde  
                                 @ ‘t Parlement

Di 09 dec
20u00: Klaascantus      
                                  @ Ad Fundum 
23u59: Deadline A-form     
                                      @ Internet

Wo 10 dec 
19u25: Massacantus XVI 
              @ Sint-Pietersplein 
Vr 12 dec

17u00: Clouseau Crescendo    
                                  @ Sportpaleis

Zo 14 dec
13u00:  Deadline Spring Courses                    
                                   @ VTK Rood 

Did you know?
-Dinosaurs did not eat grass: there wasn’t  
any at that time.  
-New Zealand is home to 4 million people and 70 
million sheep.
-Eskimos use refrigerators to keep food from 
freezing.



FRiSse vergadering nummerken 3  
Het is het opnieuw FRiS-vergadering met dit keer als 
hoofdpunt: scriptie-evaluatie. Er ontstaan de laatste jaren  
steeds meer problemen rond thesissen, daarom willen 
wij ook een evaluatie voor de thesis. Dit kan echter niet 
analoog verlopen aan de gewone onderwijsevaluaties. 
Wil je hier ook je mening over kwijt, kom dan zeker af 
naar de vergadering! Iedereen is steeds welkom. 

Lopen rond de watersportbaan  
Wil je anticiperen voor de lome examenperiode en de  
kerstkilo’tjes? Kom dan mee met ons en loop een rondje van 5 km! 
Afspraak om 19u aan Plateau, kwart na aan het GUSB.

Stripbib  
Heb je een uurtje pauze tussen de lessen of  
vind je strips lezen gewoon interessanter dan  
opletten in die ellenlange hoorcolleges? Dan  
is er de ideale oplossing voor jou! Immers de VTK
Stripbib boven in VTK Rood is helemaal  
ter beschikking voor jou. De  
openingsuren zijn op dinsdag en 
vrijdag tussen 13u en 14u15. 
Onze laatste nieuwe aanwinsten zijn: 
- Beast             - Golden City 6 & 7 
- Op zoek naar de tijdvogel 2  
- De legende van het wisselkind  
- De adelaars van Rome  
- Hammerfall 2 & 3         - Arctica 
- Lanfeust van de sterren 5  
- Jeremiah 28          - Kogoratsu 11 
- Islandia 1, 2  3 
Reden genoeg dus om te komen!

Nog een deadline!!  
De deadline om te appliceren 
voor een buitenlandse IAESTE-
stage ligt op dinsdag! Zin in  
avontuur of nog steeds niet  
helemaal zeker? Vul gewoon de  
A-form in op www.iaestecentre.
net/ibas, dan kan je begin volgend  
semester appliceren op de 
beschikbare stages! 

Music For Life - VTK Results  
Vorige week was het Music For Life in de Plateau en in 
Zwijnaarde en VTK heeft zijn best gedaan om ook wat 
geld te verzamelen. Woensdagavond stond het bedrag  
reeds op 530 euro. Het uiteindelijke bedrag zal nog 
iets hoger liggen wanneer alles nageteld wordt..
Alvast bedankt aan allen die het goede doel gesponserd hebben!



IFK Basketbal 
Ben je een basketliefhebber?  
Dan hebben we iets voor jou 
in het GUSB. VTK 2 speelt om  
19u15 zijn voorronde tegen VBK.  
Later op de avond zit VTK in de 
1/8e finales omVEK 1 (hopelijk)  
in te maken. Allen daarheen  
om te supporteren dus!  

BEST Spring Courses applicatiedeadline!  
Haast je, haast je, haast je, want de laatste week van de applicatieperiode voor de Spring Courses 
van BEST is ingegaan! Appliceer voor zondag op één of meer van de 19 events in 11 landen, 
en proef van pakweg groene stedenbouw in Thessaloniki of automatisatie in Moskou voor max. 
30 euro! De karrenvrachten culturele bagage en nieuwe vrienden die je er opdoet krijg je er  
gratis bij. Surf dus als de bliksem naar www.bestorg.eu/courses, schrijf je in en je bent ermee weg!

IFK Badminton  
Badminton je graag? Doe dan zeker mee aan  
het IFK in het GUSB! Zend gewoon een mailtje naar  
sport@vtk.ugent.be. Heb je een klassement, vermeld  
dat dan zeker! 
Het uurrooster:   
18u00 Heren            
19u Dames  
21u heren dubbel en dubbel gemengd 

Klaascantus 
Sinterklaasje bonne bonne bonne, 
giet wat in mijn lege lege tonne...
De laatste VTK-cantus van dit  
semester, en opnieuw geven we der 
een lap op! Ook nu moeten de mensen 
die verkleed zijn minder betalen:
verkleed: €7 
niet verkleed: €9 
Denk eraan, niet ingeschreven = niet  
binnen !!  
Als je ingeschreven bent en wegens 
een bizarre reden toch niet kunt  
komen, gelieve ook zo snel  
mogelijk te laten weten aan 
feest@vtk.ugent.be! 

Clouseau  
Kris en Koen Wauters zijn zich  
al volop aan het voorbereiden  
op hun optredens van Clouseau  
Crescendo. Op 12/12 kan je 
mee met de cultuurladies om 
hun prestaties te bewonderen.  
Inschrijven kan nog steeds  
op de VTK-site! 
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Geef je opgeloste sudoku samen met naam en e-mail af in VTK-blauw en je  maakt kans  
op een fantastische prijs! De ongelofelijk gelukkige winnaar van Manna 10 was Mathias  

Jolie. Ter aanleiding van het VTK Galabal  
was de prijs een fles champagne aangeboden  
door Mc Kinsey & Company! Proficiat!!
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FoTo VAN DE WEEK


