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Dag allerbeste VTK’ers!
Het mannanummer is intussen tram 
2 opgestapt. Dat heeft een aantal 
vrij belangrijke implicaties.
Zo is de paasvakantie intussen ge-
passeerd en zitten we dus in de 
eindsprint. Maar de examens zijn 
nog veraf, dus we hebben nog meer 
dan tijd genoeg om ons stevig te 
amuseren en voldoende moed in te 
drinken voor de examenperiode.
Daarnaast begint op dinsdag de 
campagneweek voor de praesidium-
posten van het academiejaar 2012-
2013. Kom dus zo vaak mogelijk 

langs de hal van de plateau, want er 
zal weer met gratis promomateriaal 
gesmeten worden!
En last but certainly not least: don-
derdag is het Parkpop met niemand 
minder dan Sweet Coffee en Teddie-
drum! We verwachten een vrij groot 
aantal bezoekers, terwijl de plaat-
sen beperkt zijn. Kom dus zeker op 
tijd af, want de kans zit erin dat 
de ingang na een tijdje zal moeten 
worden afgesloten!

Geniet ervan!
Alexander en Bob

ma 16/04   
 14:00  Bedrijfsbezoek Melexis   Plateau   
 20:00  FRiS vergadering 5    VTK Groen   
 21:00  BEST-goliarde    Porter House  
di 17/04  
 18:00  Archiefair     Plateau   
 19:00  Van Student tot Ondernemer  Plateau  
 20:00  Halftime cantus    Frontline   
woe 18/04  
 13:00  Drive&Fun     Nuenen   
 18:00  Bierfietsen     Nieuwvliet   
 19:00  Codesprint     VTK Groen  
don 19/04  
 16:00  Parkpop     Amfitheater 
       Citadelpark



MACHT
Beste VTK’ers. Misschien heb je al van ons gehoord maar misschien ook 
niet, MaChT is een gloednieuwe studentenvereniging voor studenten 
Chemische  Technologie 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

BEST-GOLIARDE
Wil jij BEST eens beter leren kennen? 
Of heb je zin om deel uit te maken 
van het grotere geheel, maar weet 
je niet precies wat je allemaal kan 
doen?
Dan is de BEST-goliarde de ideale 
manier om dat te ontdekken. Bij 
een gezellige pint kom je meer te 
weten komen over BEST. En miss-
chien ben je wel geïnteresseerd om 
mee te helpen met ons web-, pr-, fr- 
of hr-team. Klinkt dat allemaal een 
beetje vreemd in de oren? Geen pa-
niek wij zijn er maandag om jouw 
daar uitgebreid over in te lichten. 
Zoals altijd deelt VTK tot midder-
nacht bonnetjes uit en deze keer wor-
den jullie zelfs verwend met een gra-
tis vat!

ARCHIEFAIR
VTK pakt uit met een evenement spe-
ciaal voor de afstuderende Archies 
onder ons! Hoe moet het nu verder, 
welke mogelijkheden zijn er allemaal 
voor mij als laatstejaarsstudent, wat 
zijn de verschillen tussen werken bij 
een groot of klein bureau? Op al deze 
vragen kan jij hier een antwoord 
krijgen in ons eigen Plateaugebouw! 
Vanaf 18u gaan er presentaties door 
in aud D, waarna we tegen 19u30 
naar de ateliers vertrekken waar er 
standen zullen zijn van verschillende 
bureaus, verzekeringskantoren, bouw-
bedrijven, ...
Dit alles sluiten we af met een gratis 
receptie!

BIERFIETSEN
“Kzou eigenlijk toch eens wat meer 
moeten sporten, maar ja, met al dat 
feesten en studeren komt dat er natu-
urlijk niet van...”
Bovenstaande gedachtenkronkel zal 
iedereen wel vrij bekend voorkomen. 
Het is dan ook moeilijk als student 
om tijd te maken voor sport, als er 
iedere dag wel hier en daar een feestje 
te doen is. Maar wat als we die twee 
nu eens zouden combineren?
Bingo!



VAN STUDENT TOT ONDERNEMER
DE activiteit voor iedereen die wil bij-
leren over het combineren van studies 
met ondernemerschap!
Op dit event krijg je de mogelijkheid 
om kennis te maken met studenten 
die je zijn voorgegaan. Ook komt nie-
mand minder dan de CEO van Mobile 
Vikings zijn ervaringen toelichten. 
Nadien is er een gratis netwerking-
drink.
Meer info en het inschrijvingsformu-
lier vind je op: http://student.ugent.
be/ceneka/?q=node/148

HALFTIME CANTUS
Na de halftime bierbowling komt 
natuurlijk onze 2de activiteit, een 
cantus. Deze cantus is zowel voor 
de echte cantusgangers als voor zij 
die nog nooit een cantus hebben een 
meegemaakt. Want als je eerlijk moet 
toegeven, in de helft van je studies 
zitten en nog nooit een cantus mee-
gemaakt hebben, dat gaat niet!

DRIVE & FUN
Ben je een 1e master student die geïnteresseerd is in een job in de (petro)
chemie, werktuigkunde of bedrijfssector? Dan is deze activiteit zeker en vast 
iets voor jou. Op dit nieuwe event kom je in contact met een vijftal bedrijven 
uit de bovengenoemde sectoren en bieden we je ook de kans om jouw rijvaar-
digheden bij te schaven. Hou dus zeker de inschrijvingspagina in het oog want 
het aantal plaatsen voor dit exclusieve event is beperkt!

PARKPOP
Een gratis festival met bierprijzen 
die zeker goedkoper zijn dan op 
Rock Werchter. Ook dit jaar geven we 
bands van studenten de kans om zich 
te bewijzen op ons podium. Als af-
sluiter hebben we weer een bekende 
naam kunnen strikken. Teddiedrum! 
Bovendien wordt het festival om 16u 
geopend door niemand minder dan 
Sweet Coffee!
Mocht dit alles nog niet genoeg zijn 
om je te overtuigen, er wordt ook gra-
tis koffie uitgedeeld door Nescafé!



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

FOTO VAN DE WEEK

De winnaars van voor de paas-
vakantie zijn An-Sofie Lierman 
en Pieter D’hont. Zij winnen 
beide een jaarabonnement van 
EOS of National Geographic.

Deze week gaan we de poëtische 
toer op. Schrijf het origineelste/
grappigste rijmpje en win een 
prijs aangeboden door Exxon-
Mobil.
Verplicht te gebruiken woorden: 
paashaas, cactus, tarrel, kaas-
fondue en een naam van iemand 
van het praesidium.
Rijmschema: AABBACC
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