
 MANNA 20 

 ma 15/04  
 19:00 Infosessie: Google Summer of Code Jozef Plateauzaal 
 19:00 Kommaneuken ‘t Civielke 5   VTK Blauw 
 20:00 FRiS vergadering 7   VTK Groen 
 22:00 Lustrumgoliarde   Twitch 
 di 16/04 
 18:00 Lustrum: VTK barbecue  Therminal 
 woe 17/04  
 12:30 Vlaamse programmeerwedstrijd Campus Sterre 
 don 18/04  
 13:00 Dinner in the sky   Sint-Pietersplein 
 16:00 Parkpop XL    Sint-Pietersplein 
 vrij 19/04  
 20:00 GUSO: Scheherazade   Bijloke 

  Aloha VTK’ers, 

Hopelijk hebben jullie wat kunnen 
uitslapen tijdens de paasvakantie 
want deze week gaan we er helemaal 
tegenaan! VTK bestaat 90 jaar en dat 
zullen jullie tijdens deze  lustrumweek 
zeker geweten hebben. We beginnen 
vanavond met de lustrumgoliarde, 
waar naast de gebruikelijke gratis 
bonnetjes ook cava geserveerd zal 
worden. Dinsdag gaan we smullen 

op de VTK barbecue en donderdag 
tillen we de lustrumweek naar een 
nòg  hoger level met Dinner in the sky: 
friet jes eten en cantussen hoog op 
het Sint-Pietersplein! Als kers op de 
taart is er Parkpop XL, helemaal festi-
val-style meebrullen met Les Truttes, 
dat is natuurlijk sfeer verzekerd. 
Tsjak tsjak vollenbak, wij hebben er 
zin in!

Emma en Laurien

 VTKalender 

  15 april – 21 april 



 PARKPOP XL 

Tijdens de lustrumweek na de paasvakantie gaat 
de vijfde editie van Parkpop door. Het concept 
blijft ongewijzigd, enkel de locatie is veranderd: dit 
jaar bezetten we het Sint-Pietersplein. De line-up: 
Drunken Lightning, The Attic Primates, Painted Mo-
tion, The Crumble Thief en Kalisto Bay. Als afsluiter 

hebben we dit jaar gezorgd voor 
Les Truttes!
Donderdag 18 april, 16u, Sint-
Pietersplein

 CULTOUR:  Jan Kobow & Jos van Immerseel 

Voor de derde Cultour-activiteit gaan we op 24 april naar een concert in De Bijloke. Voor 
meer informatie over dit concert, met muziek van Schubert, kan je op de site kijken. De 
inschrijvingen gaan open op 15 april om 20u.

 LUSTRUMGOLIARDE 

Zoals elke maandag vieren wij het be-
gin van de nieuwe week. We vieren dan 
namelijk dat we terug zat kunnen thuis-
komen zonder de kans te hebben dat de 
mama bedenkelijk kijkt bovenaan de trap. 
Deze keer wordt het natuurlijk dronken 
maar dan op decante manier. Naast de 
gebruikelijke gratis bonnetjes (2 wanneer 
je gedoopt bent) geven we deze keer 
ook gratis cava. Amusement verzekerd 
natuurlijk! Vanavond in de Twitch!

 VTK VERKIEZINGEN  

Zie je het wel zitten om volgend jaar je nog meer 
te engageren voor VTK en een plaatsje in het 
praesidium op te nemen? Schrijf je dan voor 
maandag 22 april om 23u59 in als kandidaat voor 
een postje! Meer info over de verkiezingen vin-
den jullie op: http://vtk.ugent.be/verkiezingen/

 Vragen? 1 adres: verkiezingen@vtk.ugent.be



 GOOGLE Summer of Code 

Zin om deze zomer $5000 te verdienen met een vakantiejob? 
Lijkt het je wel iets om vanuit thuis te werken wanneer 

het je uitkomt? Wil je een echte bijdrage leveren aan open 
source software? Google maakt dit mogelijk dankzij de 

Google Summer of Code!
Op maandag 15 april organiseren VTK, Zeus WPI en Ceneka 

een introductieavond rond Google Summer of Code met 
voorstellingen van projecten, ervaringen van studenten van 

vorig jaar, en een afsluitende receptie. 
Afspraak in de Jozef Plateauzaal om 19:00!

 12 -URENLOOP 

Wens jij nog het speedteam te 
versterken zodat wij als VTK de 
overwinning kunnen behalen? 
Je hoeft heus geen doorgewin-
terde atletieker te zijn, stuur 
gewoon een mailtje naar sport@
vtk.ugent.be met de uren 
waarop je aanwezig kan zijn. 
Iedere persoon krijgt ook een 
supercool speedteam t-shirt!

 DINNER IN DE SKY 

VTK zou VTK niet zijn indien we niet met iets volledig 
crazy zouden afkomen. Deze keer wordt dit Dinner in 
the sky. Voor zij die geen Engels kunnen: een grote 
kraan die een tafel in de lucht heft. Met uitzicht op de 
rest van Gent kun je dan rustig frietjes eten ter ere 
van onze dierbare friturist: ‘Julien in the sky’ of je hart 
ophalen met de typische cantusliedjes: ‘Zangavond in 
the sky’.
Donderdag 18 april, 13u, Sint-Pietersplein

  12-URENLOOP Brussel  

Kom woensdag 17 april meelopen op de 
12urenloop in Brussel en maak kans op 1 van 
de 3 cinematickets die we verloten! Meer 
info en inschrijven, zie de site. 



 FOTO VAN DE WEEK 

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

Deze week hebben we opnieuw een speciale sudoku voor jullie: de ‘groter 
dan’-sudoku. 
Er zijn geen cijfers gegeven maar de puzzel is op te lossen door de tek-
ens ‘kleiner dan’ en ‘groter 
dan’ goed te bestuderen. 
Verder zijn de regels exact 
hetzelfde als bij de gewone 
Sudoku. Steek de opgelo-
ste puzzel voor woens-
dag ingevuld binnen in de 
 mannabrievenbus in VTK 
Blauw en maak kans op 12 
blikjes J&B Coke.

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

N
V

De winnaar van de vorige sudoku is Thomas Meyer. Proficiat, je kan je prijs komen 
ophalen in VTK Blauw!

 PUZZEL VAN DE WEEK 

 Shotjes, dat ging vlotjes!  


