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Ma 09
19u00 Lopen met praeses 
en vice      @ Plateau
19u30 Panelgesprek niet-
technisch ir           @ aud K
20u00 Frisvergadering 2

@ VTK Groen
20u00 Scriptvergadering

@ VTK Rood
20u00 IAESTE-infoavond + 
internat evening    @ aud K
20u00 IEEE - kaas-en wijn 
avond             @ Technicum
20u00 IFK volleybal dames

@ GUSB
21u00 AIG-streekbierengo-
liarde           @ ‘t Parlement

Di 10 nov
19u00 IEEE- WeLeK ont-
vangt straling  @ Technicum
20u00 Salsa dansles

@ Archiezolder

Don 12 nov
21u00 Pokertornooi

@ parochiezaal, De Kring

Wist je dat?
- Je in Cleveland (Amerika) geen muizen mag vangen 
zonder jachtvergunning
- Je in Noorwegen jouw hond niet in de buurt van de 
koning mag laten niezen
- Jens Yumi graag van achteren pakt

Hupla!!  Week 8 komt al op de proppen! Om jullie in de 
lessen wat bezig te houden en ook omdat we nog altijd 
in de ban zijn van de VTK-quiz, hebben we een heuse 
miniquiz voorzien! Wees gewaarschuwd, moeilijk is hij 
zeker!

1)  Welke act zullen de praeses en vice uitvoeren tijdens 
het lopen aan de watersportbaan?
2) Hoeveel streekbiertjes kunnen de festoren op de 
AIG-streekbierengoliarde drinken voordat ze helemaal 
canard zijn?
3) Wat is de stoutste wens van elke mannelijke burgie?

De antwoorden:

Wie alle antwoorden juist heeft, is een echte VTK-er 
in hart en nieren!! Zoniet dan moet je er nog veel aan 
werken en verwachten we je zeker op alle VTK-
activiteiten!!

Arne en Yumi, altijd in voor een quiz!

1) een striptease waarna ze volledig in hun blootje 
een toertje rond de watersportbaan lopen!
2) twee streekbiertjes, of nog niet?
3) I.p.v. een gewoon pokertornooi een strippokertor-
nooi met enkel bloedhete meisjes, waarbij de mannen 
op een tribune het schouwspel aanzien.



IFK VOLLEYBAL DAMES
Deze maandag, 9 nov, nemen de VTK 2 volleybaldames 
het in poule 1 op tegen het VBK en HILOK 2, de VTK 
1 volleybal dames gaan de strijd aan met VEK 1 en VRG. 
Kom onze meisjes naar de overwinning roepen vanaf 
20u in het GUSB!

M
ail allem

aal naar sinterklaas@
vtk.ugent.be
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LOPEN MET VICE EN PRAESES
Wil je graag eens de praeses en vice 
van VTK in hun meest actieve vorm 
aan het werk zien? Loop je gewoon 
graag en kom je iedere week (en 
terecht)? Wil je eens laten weten hoe 
jij VTK zou besturen? Wil je ons gewoon belachelijk 
maken en ons naar huis lopen? Geen probleem: het 
kan allemaal op maandag 9 november! Zoals 
elke week gaan we dan een toertje lopen rond de 
watersportbaan. We vertrekken om 19u aan de Pla-
teau. Inpikken aan de ingang van het GUSB om 19u15 
is ook mogelijk.We lopen de eerste helft van de ronde op ons 
gemak, daarna schakelt ieder over naar zijn eigen tempo.

POKERTORNOOI
Studenten zouden geen 
studenten zijn als niet 
graag eens een kaartje leg-
gen. Deze keer (op don 
12 nov) wordt er niet om 
geld gespeeld, maar wel 
om enkele mooie prijzen. 
Tijd om al onze konijnen-
poten en sluwe trukken 
boven te halen om zo 
over te blijven met het 
meeste aantal chips en de 
overwinning in de wacht 
te slepen. Je krijgt de kans 
op 1 rebuy en er zal 1 
pauze zijn. Voor diegenen 
die niet helemaal zeker 
zijn van de spelregels, zal 
om 20u30 uitleg worden 
gegeven over de spelre-
gels. Inschrijven dus!

IAESTE INFOAVOND + INTERNATIONAL EVENING
IAESTE - A-Form geopend!!
We hopen dat je alvast de naam IAESTE al een paar keer gehoord hebt dit semester. 
Nu is het moment van de waarheid echter eindelijk aangebroken: tijd om te applic-
eren! Vanaf maandagavond 9 november kan je appliceren voor een IAESTE-
Stage, te beginnen bij het eenvoudige A-Form. Voor meer informatie over de 
applicatieprocedure bent u uiteraard steeds welkom op de IAESTE-infoavond maanda-
gavond 9 november.
Opgelet: door het A-Form te vervolledigen verplicht u zich niet tot een stage, dit is 
zuiver informatief voor ons. Wel dient u een A-Form in te vullen voordat verdere ap-
plicatie mogelijk is. Alsook dien je dit jaar in je derde bachelor of hoger te zitten. Get 
away with IAESTE, now!

AIG STREEKBIERENGOLIARDE
Alumni’s, we missen jullie! En hoe 
kunnen we dit gemis beter opvan-
gen dan nog eens af te spreken in 
ons stamcafé, Het Parlement?! En 
om jullie nog eens helemaal in de 
goede oude VTK-sfeer onder te 
dompelen, vieren we dit wederzien 
met een paar (of heel veel) streek-
biertjes aan democratische prijzen.



BEST INFOAVOND
Uitdagingen? onverantwoorde fun? uitlaatklep? awe-
someness? grenzen verleggen?

BEST is recruiting! And we want you...
Interesse? Mail ons op BEST@vtk.ugent.be of kom 
naar onze info-avond op 17-11, om 19h in VTK groen!

M
ail allem

aal naar sinterklaas@
vtk.ugent.be

PANELGESPREK ‘NIET-TECHNISCHE 
INGENIEUR’
Heb je het na al die jaren toch wel gehad met die 
technische vakken? Begin je je plots af te vragen 
waarom je eigenlijk ingenieur gestudeerd hebt? Geen 
nood, op dit panelgesprek laten we je kennismaken 
met bedrijven die op zoek zijn naar ingenieurs in een 
niet-technische functie. Ook voorlaatstejaars zijn 
welkom! The place to be: Auditorium K.

ZESDAAGSE
Kom mee proeven van de 
sfeer van één van de groot-
ste sportorganisaties van 
Gent! Van dinsdag 24 tot 
en met zondag 29 no-
vember zal Het Kuipke 
in Gent gedurende 6 dagen 
dé trekpleister worden voor 
menig wielerliefhebber. 
Naast de typische volkse 
sfeer zorgt ook het aant-
rekkelijke deelnemersveld 
ervoor dat de wielerfans 
jaarlijks makkelijk de weg 
naar het Kuipke vinden. 
Dit jaar zullen maar liefst 3 
wereldkampioenen aan de 
start verschijnen. De Denen 
Alex Rasmussen en Michael 
Morkov zijn de wereld-
kampioenen ploegkoers, de 
Australiër Leigh Howard is 
regerend wereldkampioen 
omnium.
Ook wie geen echte wieler-
liefhebber is, zal zich zeker 
amuseren! Het dagelijkse 
programma gevuld met de 
perfecte mix van topwieler-
sport, spanning, entertain-
ment en spektakel zal de 
wielerarena voor de 69ste 
keer doen daveren!

SINTERKLAAS!!!!
Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer 
aan.. Hij brengt ons Sint Nicolaas, ik zie hem al 
staan...  Inderdaad, de goede sint is weldra 
weer in het land! Wil jij dat deze lieve man 
jouw auditorium komt bezoeken? Wel dan is 
het enige dat je nog te doen staat een mailtje 
sturen naar sinterklaas@vtk.ugent.be met de 

beste roddels (a.k.a. de 
rake stekken) over je 
medeklasgenoten, zodat 
Sinterklaas en Zwarte 
Piet op bezoek kunnen  
komen! 
Dus allemaal mailen! 
GEEN MAILS = 
GEEN SINT!!!
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VTK NU OOK OP FACEBOOK ONDER DE 
NAAM ‘VTK GENT’
Word lid op deze facebookgroep en word zo closer met al 
het VTK-gebeuren!

FOTO VAN DE WEEK
FOTO VAN DE WEEK

FOTO VAN DE WEEK
( inzendingen altijd welkom)

Meer foto’s op vtk.ugent.be > Activiteiten > Fotoboek

FOTO VAN DE WEEK
( inzendingen altijd welkom)

Meer foto’s op vtk.ugent.be > Activiteiten > Fotoboek

FOTO VAN DE WEEK
( inzendingen altijd welkom)

Meer foto’s op vtk.ugent.be > Activiteiten > Fotoboek


