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VTKalender

13 februari - 19 februari

Huuj VTK’ers!
Nog niet bekomen van een legen-
darische skivakantie, maar hier zijn 
we alweer, volledig klaar voor een 
nieuw semester! Vlug eens een blik 
geworpen op de agenda en ik houd 
mijn hart al vast hoe we dit weer 
gaan doorkomen. Traditioneel staan  
in het 2de semester de zeer grote ac-
tiviteiten op het programma (Gala-
bal, Jobfair, De Show, Parkpop...) met 
daarrond een overvloedige versier-
ing aan ‘kleinere’ activiteiten. Deze 
week staan er slechts 2 activiteiten 

op de kalender, dit is echter een zeer 
tactische zet. Zowel na de openings-
goliarde (met bijkomende DJ con-
test) en na de lentefuif (5 pinten 
voor €3) zal je volgens ons wel 2 da-
gen recuperatie kunnen gebruiken!  
De ochtendles halen na zo’n activi-
teiten kan wel eens een uitdaging 
worden, daarom heeft VTK voor 
jullie nu ook een koffieautomaat 
geïnstalleerd in VTK Rood. 

Geniet ervan!
Alexander en Bob

ma 13/02 

 21:00  DJ Contest     The Porter House

woe 15/02 

 19:00  Lentefuif    Vooruit 



ANDERE LOCATIE 
TOPCOPY
TopCopy heeft zijn deuren 
in de Sint-Pietersnieuw-
straat gesloten. Als VTK 
lid kan je echter blijven ge-
nieten van je korting, maar 
nu in de Gebroeders Vande-
veldestraat 121, zo’n 500m 
van de Plateaustraat. Ook 
is het mogelijk om bestan-
den door te mailen en later 
op te halen.

VTK KARTINGENDURANCE 2
Volgende week woensdag 22 februari is het tijd voor 
de VTK KartingEndurance 2.
Het concept is hetzelfde als vorig semester. We 
werken net als toen met groepen van 3. Dat wil dus 
zeggen dat je elk een uur kan karten.
Meer info vind je op de VTK-site.
Inschrijven kan vanaf morgen dinsdag 14 februari 
om 19u00.
Opgelet, wegens de massale interesse in deze activi-
teit zal iedereen die 4 dagen na inschrijving nog niet 
betaald heeft van de lijst worden geschrapt!
Betalen kan in VTK Blauw of via overschrijving op 
rekeningnummer 737-0280437-53 met als vermeld-
ing: “[eigen naam] - VTK Karting Endurance 2”.
De prijs bedraagt 30 euro voor leden en 40 euro 
voor niet-leden.

BEST TRAINING
Heb jij ook het gevoel alsof de 
vraagtekens in je hoofd zich 
naar de gangen van de Pla-
teau hebben verplaatst? Geen 
nood, want BEST is er om die 
vraagtekens weg te werken! Hou 
alvast dinsdag 28/02 vrij in je 
agenda, want dan zal BEST een 
training van de bovenste plank 
voorzien! Tot dan.

COMEDY NIGHT
Dit jaar gaat de jaarlijkse Comedy Night 
van het VTK door op 23 februari! De 
artiesten dit jaar zijn niet de eerste de 
besten, zowaar Han Solo, William Boeva, 
Bert Gabriëls & Erhan Demicri zullen die 
avond ervoor zorgen dat uw lachspieren 
het zwaar te verduren krijgen! Net zoals 
vorig jaar gaat de Comedy Night weer door 
in de Kelderzaal van De Centrale! Omdat 
het een kleine zaal is, zijn de plaatsen dus 
beperkt! Kaarten zijn verkrijgbaar in de 
hal en in VTK Blauw.

LENTEFUIF
Het begin van het 2de se-
mester en VTK vliegt er 
weer met volle moed in. 
En na het succes van de 
drankactie van vorig jaar 
kunnen we dit jaar toch 
niet onderdoen. Ooh jawel 
je hoort het goed, 5 pinten 
voor 3 euro! Op de muziek 
van Redking, F*ck, Marry, 
Kill! en X-tof kunnen jullie  
je weer uitleven om het bier-
record van vorig jaar te ver-
breken. Oh en ik ben nog iets 
vergeten: Get Ready komt!

DJ CONTEST
De examens zijn achter de rug en we vliegen er weer 
vollenbak in. De allereerste goliarde van het semester 
en dus kunnen we die levers weer beginnen trainen na 
een kleine pauze.
Tijdens deze goliarde zal er ook een DJ-contest plaats-
vinden. Elke DJ mag een tijdje jullie proberen te over-
tuigen om op hem te stemmen. Tegen het einde van de 
goliarde maken we de winnaar bekend en deze mag 
het Galabal Der Ingenieurs openen!
Gratis bonnetje voor middernacht, 2 gratis bonnetjes 
voor 22u.

PROM KING EN PROM 
QUEEN
Ook dit jaar verkiezen we een 
Prom King & Prom Queen op 
het galabal! Jullie kunnen 
je favoriete vriend/vriend-
in (of natuurlijk ook jezelf) 
nomineren door het insturen 
van een foto + de motivatie 
op galabalderingenieurs.be/
promking.



COMEDY NIGHT
Dit jaar gaat de jaarlijkse Comedy Night 
van het VTK door op 23 februari! De 
artiesten dit jaar zijn niet de eerste de 
besten, zowaar Han Solo, William Boeva, 
Bert Gabriëls & Erhan Demicri zullen die 
avond ervoor zorgen dat uw lachspieren 
het zwaar te verduren krijgen! Net zoals 
vorig jaar gaat de Comedy Night weer door 
in de Kelderzaal van De Centrale! Omdat 
het een kleine zaal is, zijn de plaatsen dus 
beperkt! Kaarten zijn verkrijgbaar in de 
hal en in VTK Blauw.

EXAMENVRAGEN
Het is vreselijk om er aan terug 
te denken, maar als jullie het 
in een moment van zelfpijnig-
ing toch doen en examenvragen 
herinneren, gelieve deze dan te 
posten op vtk.ugent.be/wiki. Dit 
kan zeer handig zijn voor 2de zit-
ters of voor volgende jaren!

LENTEFUIF
Het begin van het 2de se-
mester en VTK vliegt er 
weer met volle moed in. 
En na het succes van de 
drankactie van vorig jaar 
kunnen we dit jaar toch 
niet onderdoen. Ooh jawel 
je hoort het goed, 5 pinten 
voor 3 euro! Op de muziek 
van Redking, F*ck, Marry, 
Kill! en X-tof kunnen jullie  
je weer uitleven om het bier-
record van vorig jaar te ver-
breken. Oh en ik ben nog iets 
vergeten: Get Ready komt!

DJ CONTEST
De examens zijn achter de rug en we vliegen er weer 
vollenbak in. De allereerste goliarde van het semester 
en dus kunnen we die levers weer beginnen trainen na 
een kleine pauze.
Tijdens deze goliarde zal er ook een DJ-contest plaats-
vinden. Elke DJ mag een tijdje jullie proberen te over-
tuigen om op hem te stemmen. Tegen het einde van de 
goliarde maken we de winnaar bekend en deze mag 
het Galabal Der Ingenieurs openen!
Gratis bonnetje voor middernacht, 2 gratis bonnetjes 
voor 22u.

KOFFIEAUTOMAAT
VTK blijft jullie verzorgen. Net tegenover onze geliefde cola-automaat 
(nog steeds de goedkoopste van de Plateau), hebben we een koffie-
automaat geïnstalleerd. Je vindt er koffie, cappucino, chocomelk, to-
matensoep en meer lekkers voor de spotprijs van 30 cent. Nood aan 
een warme drank tussen je lessen door? Rep je dan naar VTK Rood!

KOMMANEUKEN
Zin om er volgende week al een 
beetje vroeger in te vliegen? Din-
sdag 21/2 kommaneuken we het 
3e ‘t Civielke. Afspraak om 20u 
in Groen. De gebruikelijke lek-
kernijen en verfrissingen zullen 
weer klaar staan!

VTK Jobfair der Ingenieurs
1 maart 2012

 



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

D O C U M E N T  P R I N T I N G
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FOTO VAN DE WEEK

Vorige semester stak Naomi Van 
der Paal een correct ingevulde 
sudoku in onze bus, ze wint hier-
mee een 3-delig kookboekenpakket 
aangeboden door ExxonMobil .
Omdat we allemaal nog in vakan-
tiesfeer zitten beginnen we dit se-
mester opnieuw met een normale 
sudoku. De mannabus is nog niet 
verhuisd en hangt dus nog steeds 
in VTK Blauw! 


