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Hoi VTK’ers!
Dat de tijd vliegt, weten we allang. 
Maar het feit dat we al voorbij de 
helft van het semester zitten, is wel 
op zijn minst verontrustend. De 
paasvakantie die er na deze week 
aankomt, zet traditioneel veel stu-
denten aan het denken. Met als 
gevolg dat ze het heel wat rustiger 
aan gaan doen na deze twee weken. 
Of sterker nog, dat ze deze tijd ge-
bruiken om al eens te herhalen wat 
de proffen intussen op hen hebben 
afgevuurd.

Maar het is natuurlijk belangrijk 
om te benadrukken dat ook ont-
spanning super belangrijk is om je 
brein  goed te laten werken! En dat 
is nu eens een van VTK’s speciali-
teiten! Ook deze week demonstreren 
we dat met een aantal toppers, zoals 
de 5-voor-3-goliarde, de vrienden - 
en familiecantus en de uiteraard 
onvergetelijke VTK Show! Wees er 
zeker bij want het wordt hoe dan 
ook geweldig!

Geniet ervan!
Alexander en Bob

ma 26/03

 19:00 Lopen rond de watersportbaan  Plateau   
 20:00 Spreken voor publiek   Auditorium Oehoe
 21:00 5 voor 3 Goliarde   The Porter House 
di 27/03   
 18:00  IAESTE Summer Reception VTK Groen
   Info-moment   
woe 28/03  
 19:00  Speedteam training   GUSB   
 19:00 Durf Ondernemen Speeddating  Jozef Plateauzaal   
 20:00  VTK Show     Groenzaal, Sint-Bavo  
don 29/03  
 20:00  VTK Show     Groenzaal, Sint-Bavo 
vrij 30/03  
 20:00  Vrienden en familiecantus   De Salamander



VTK SPEEDTEAM
De jaarlijkse 12-Urenloop zit er 
weer aan te komen en dan is 
het weer tijd om voorbereidin-
gen te treffen. Zeker nadat we 
vorig jaar zeer nipt de duimen 
hebben moeten leggen tegen de 
HILOK’ers! Kom dus mee train-
en voor het speedteam en help 
VTK terug naar de overwin-
ning!
Stuur een mailtje naar sport@
vtk.ugent.be om je kandidaat 
te stellen. Zoals altijd bij VTK, 
hoef je niet voor niets te lopen 
maar vallen er drankbonnetjes 
te verdienen!

FAMILIE- EN VRIENDENCANTUS
Op vrijdag 30/3 is het weer tijd voor de familie-en vriendencantus! Licht aang-
eschoten vaders, geile bezopen moeders en zatte nonkels; dat is waar het om draait 
bij een familiecantus. Vrienden en vriendinnen zijn natuurlijk ook altijd welkom, 
niemand wordt geweigerd. U leest het al, dit is de ideale gelegenheid om je familie 
eens te laten proeven van het cantusgebeuren: of ze nu 20 jaar geleden ervaren 
cantuszwijnen waren, of nog nooit een cantus meegedaan hebben maar toch nieu-
wsgierig zijn, de nostalgie zal zegevieren. De inschrijvingen gaan open op dinsdag 
20 maart.

5 VOOR 3: GOLIARDE-EDITIE
Omdat goede concepten voor her-
haling vatbaar zijn, organiseren 
we een “5 pinten voor 3 euro”- 
goliarde om het naderen van de 
Paasvakantie deftig te vieren! 
Vergeet wel jullie vtklidkaart 
niet want zonder kan je geen 
goedkope bonnetjes kopen!

SEKSENQUÊTE
Voor de laatste editie van ‘t Civielke zul-
len de love engineers een heuse seksen-
quête houden onder alle burgies en ar-
chies.
We roepen jullie dan ook allemaal op om 
de enquête op de VTKsite in te vullen. 
Natuurlijk maak je kans op mooie prijzen 
voor je deelname!

MACHT
Beste VTK’ers. Misschien heb je al van ons gehoord maar misschien ook niet, 
MaChT is een gloednieuwe studentenvereniging voor studenten Chemische Tech-
nologie en Materiaalkunde. Op 17 april organiseren wij de MaChT cocktailavond 
in de Twitch, waar cocktails te verkrijgen zijn aan de schappelijke prijs van 2 
euro. Spring binnen en maak het mee ! Meer info op www.machtugent.be

VTK SHOW
Naar jaarlijkse gewoonte nodigen we jul-
lie graag uit voor de VTK Show 2012!!! 
Dit jaar trekken we naar zwoele, hogere 
en vooral oosterse sferen! In “Een Pla-
toosterse Nacht” geven we onze eigen in-
terpretatie aan één van de mooiste Disney 
verhalen, waarbij onze acteurs gestalte 
geven aan onze alom bekende, beruchte 
en misschien geliefde professoren.



FAMILIE- EN VRIENDENCANTUS
Op vrijdag 30/3 is het weer tijd voor de familie-en vriendencantus! Licht aang-
eschoten vaders, geile bezopen moeders en zatte nonkels; dat is waar het om draait 
bij een familiecantus. Vrienden en vriendinnen zijn natuurlijk ook altijd welkom, 
niemand wordt geweigerd. U leest het al, dit is de ideale gelegenheid om je familie 
eens te laten proeven van het cantusgebeuren: of ze nu 20 jaar geleden ervaren 
cantuszwijnen waren, of nog nooit een cantus meegedaan hebben maar toch nieu-
wsgierig zijn, de nostalgie zal zegevieren. De inschrijvingen gaan open op dinsdag 
20 maart.

IAESTE SUMMER RECEPTION: IN-
FO-MOMENT
Heb jij zin om een steentje bij te dra-
gen deze zomer voor IAESTE? Rond 
te hangen met leuke buitenland-
ers, gewoon hier in Gent? Dan is dit 
IAESTE Summer Reception moment 
ideaal voor jou! Kom eens horen wat 
jij kan doen, zodat jij en de mensen 
die hier op stage komen een fantast-
ische zomer beleven!
Ben jij niet thuis in de zomer, maar 
wil je toch iets doen, dan kan je 
steeds je kot verhuren via IAESTE! 
Laat dan iets weten aan iaeste@vtk.
ugent.be!
Afspraak in VTK Groen op 27 maart 
om 18:00!

MACHT
Beste VTK’ers. Misschien heb je al van ons gehoord maar misschien ook niet, 
MaChT is een gloednieuwe studentenvereniging voor studenten Chemische Tech-
nologie en Materiaalkunde. Op 17 april organiseren wij de MaChT cocktailavond 
in de Twitch, waar cocktails te verkrijgen zijn aan de schappelijke prijs van 2 
euro. Spring binnen en maak het mee ! Meer info op www.machtugent.be

VTK LUSTRUM
Volgend jaar bestaat VTK 90 jaar en 
dat moet gevierd worden! Heb je zelf 
een idee voor een extravagante maar 
haalbare activiteit of actie, stuur je 
voorstel naar lustrum@vtk.ugent.be!



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

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

N
V

FOTO VAN DE WEEK

We zijn weer in een alterna-
tieve bui deze week, dus we 
gaan voor een septoku! De be-
doeling is dat getallen van 1 
tot en met 7 worden ingevuld 
zodat in elke rij volgens het 
assenstelsel geen twee dezelfde 
 cijfers staan en dat in de vakjes 
aangeduid door de kringetjes 
alle cijfers één keer voorkomen.

Sam Bonte wint met zijn inzending van vorige week de CD ‘In Extremix’ en 
een Student-in-Gent-mok, aangeboden door ExxonMobil!


