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Dag VTK’ers!
We worden deze week weer op een 
extra rustdag getrakteerd. Dat een  
extra lang weekend er niet af kon, 
zullen we ze bij het rectoraat voor 
deze ene keer maar vergeven zeker.
Ook deze week zorgt VTK ervoor 
dat niemand de kans krijgt zich te 
vervelen! Vanavond worden de win-
naars van de verkiezingen be kend 
gemaakt en wordt er traditioneel 
gratis drank weggegeven door het 

nieuw verkozen praesidium. Kom 
dus zeker af en blijf lang genoeg 
plakken voor al het gratis bier dat 
zal vloeien!
Zoals gewoonlijk komen ook de 
mensen die dinsdagochtend de les 
willen volgen aan hun trekken op 
de kroegentocht in Leuven, de VTK 
goes classic en de Ouderolderscan-
tus!

Geniet ervan!
Alexander en Bob

ma 30/04   
  19:00   Lopen rond de watersportbaan   Plateau
 21:00   Verkiezingsgoliarde     Porter House 
din 01/05

  Vrije dag!
don 03/05  
 18:30  Kroegentocht Leuven    Leuven
 20:10  VTK goes classic - Quatuor Ebène  Handelsbeurs  
vrij 04/05  
 20:00  Ouderolderscantus     Salamander



KROEGENTOCHT LEUVEN
Lang leve Gent, studentenstad bij uitstek! Velen onder ons hebben dit 
academiejaar al een onnoemelijk aantal keren ‘s nachts in de Overpoort 
gewandeld (lees: gestrompeld).
Hoog tijd dus om ook eens andere oorden te verkennen!
Daarom zullen we ook dit jaar onze drinkebroers uit Leuven een bezoekje 
gaan brengen.
Kostprijs voor leden: 12 euro.
In ruil daarvoor krijg je maar liefst:
- Gratis busreis naar Leuven (met al een paar pintjes op de bus!)
- Übercool VTK Kroegentocht T-shirt
- Veel Bier!

VTK MINIVOETBALTORNOOI
Op maandag 7 mei gaat ons jaarlijks minivoetbaltornooi door, deze keer 
op kunstgras en helemaal gratis! Dit tornooi draait om sporten en ple-
zier, dus wees niet bang om een ploegje met je vrienden samen te stellen 
(ook buiten VTK mag je vrienden vragen)!
Wees snel, want er is plaats voor 8 ploegen. Inschrijving op de site!

VTK GOES CLASSIC
Na de opera, is het ook tijd 
voor een klassiek concert! Dat 
klassiek niet het synoniem van 
saaiheid is, willen we graag 
aantonen met een concert van 
Quator Ebène in de Handels-
beurs. Deze vier heren (Qua-
tuor Ebène: Pierre Colombet 
(viool), Gabriel Le Magadure 
(viool), Mathieu Herzog (alt-
viool), Raphaël Merlin (cello)) 
zullen jullie een onvergetelijke 
avond bezorgen!
Voor de luttele prijs van 2 euro 
kan je er al bij zijn!  Inschrijven 
kan op de VTK site.

OUDEROLDERSCANTUS
Dag in dag uit geld scheppen, we 
kunnen ons inbeelden dat dat be-
gint te wegen op een mens. Daar-
om organiseren we ook voor de af-
gestudeerden eens een moment van 
ontspanning: de ouderolderscantus! 
Veel bier, veel oude bekenden en 
 Pottie zijn fabuleuze operastem: 
meer heeft een mens niet nodig om 
zich naar hogere sferen te zuipen. 
Ook de huidige VTK-ers zijn uite-
raard welkom om die oude zakken 
onder tafel te drinken! Omdat die 
arme afgestudeerden er hun broek 
niet aan zouden scheuren is de can-
tus volledig GRATIS!!! Inschrijven 
doe je op de VTK site.



KEEP - THE - BOOKS - CLOSED  
RECEPTIE
Vorig jaar was de gratis receptie naar aan-
leiding van 175 jaar FIRW een groot succes. 
Dus waarom zouden we dat niet gewoon 
eens fijntjes overdoen?! Tenslotte verdienen 
wij, studenten burgerlijk ingenieur en inge-
nieur-architect, dat ook gewoon. En daarbij, 
jullie hebben nu toch nog totaal geen zin om 
al te beginnen leren, of wel?!
Op maandag 7 mei worden jullie dan ook 
om 19u30 verwacht in Het Pand voor een 
receptie met alles erop en eraan. De cava 
zal vloeien en daarbij horen natuurlijk ook 
deftige hapjes, denk maar aan scampi’s, 
ovenhapjes en kippenboutjes...
En dat allemaal voor de zeer democratische 
prijs van 0 euro en 0 eurocent!
De inschrijvingen zijn inmiddels al volzet, 
maar  je kan je nog op de reservelijst zetten!

VERKIEZINGSGOLIARDE
Na een dolle campagne-
week komen eindelijk te 
weten wie er volgend jaar 
tot het VTK praesidium zal 
behoren. Het uur van de 
bekendmaking kennen we 
nog niet, maar aangezien 
de kandidaten uiteraard 
hun kiezers uitgebreid wil-
len bedanken, zijn we wel al 
zeker dat het bier rijkelijk 
en goedkoop (lees GRATIS) 
zal vloeien!
Zoals gewoonlijk krijgen 
VTK Leden die voor mid-
dernacht aankomen daar 
bovenop nog een gratis bon-
netje!



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

FOTO VAN DE WEEK

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

N
V

Vul het rooster met cijfers van 
1 tot en met 6. Elke rij, kolom 
en de 9 vette 3x3 vierkanten 
bevatten elk cijfer één maal 
en telkens 3 lege vakjes. De 
hints aan de rand tonen welk 
cijfer je kan zien op de aan-
grenzende rij of kolom vanaf 
dat punt. Als je het rooster 
over 180° draait, staan de lege 
vakjes bovendien op dezelfde 
plaats als voor de rotatie.

De winnaars van vorige week zijn Sander Somers en Robin De 
 Schrijver. Zij winnen elk een jaarabonnement op een wetenschappe-
lijk magazine! Ze mogen hun gegevens in VTK Blauw komen op-
geven, zodat de magazines op het juiste adres aankomen!


