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V TK ALEN DER

Ma 16 nov
19u00 Lopen rond de Wa-
tersportbaan XL  @ Plateau
19u00 IFK Minivoetbal Heren 

@ GUSB
20u00 IEEE- Lasershooting

@ The Zone
20u00 Scriptvergadering

@ VTK Rood
21u00 Shotjesgoliarde

@ ‘t Parlement

Di 17 nov
19u00 BEST- infoavond

@ VTK Groen
20u00 Salsa dansles

@ Archiezolder

Woe 18 nov
19u00 IFK Voetbal 

@ RUSS
20u00 Schotse Cantus 

@ Frontline

Don 19 nov
12u00 Pkarus- Bezoek mili-
tair museum 

@ station Gent St-Pieters

Wist je dat:
-Er 2 keer zoveel kangoeroes als mensen in Australië 
wonen?
-Alle termieten op de wereld samen 10 keer zoveel wegen 
als alle mensen?
-Er in de VS jaarlijks 5 miljoen tanden uit geslagen worden?

Aye matey!  
Reageer alsjeblieft niet te verheugd; er staan deze week 
Nu geen piraten op ’t menu, wel ‘n stel coole Schotten, 
Enkel als je naar de Schotse cantus gaat, uiteraard! 

Iemands geheimen verklappen, dat is stout. Maaaaaar, de 
Sint zal het deze keer met plezier door de vingers zien!

En om op te warmen na ‘t wekelijkse toertje lopen, is 
Er vandaag de -ongetwijfeld- zalige shotjesgoliarde! 
Naar traditie loopt deze niet voor iedereen goed af...

De laatste salsales is deze week een feit, maar hiemee 
Imponeer je wel met gemak élk meisje op ons galabal! 
Kruis dus alvast maar 19 februari op je kalender aan! 
Kies het mooiste meisje in de les nu al uit als date, voor 
Er iemand anders mee aan de haal gaat! 

Het is dus opnieuw een feit dat je deze -ja deze- week 
Onbezonnen tegemoet kunt gaan! Laat dus de drank 
Maar rijkelijk vloeien, feest erop los en geniet van elk 
Ogenblik! 

Voor eeuwig (jullie) dikke vriendjes,
Yumi en Arne 
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aal naar sinterklaas@
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SINTERKLAAS!!!!
Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan.. Hij 
brengt ons Sint Nicolaas, ik zie hem al staan...  Inder-
daad, 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 medeklas-
genoten, zodat Sinterklaas 
en Zwarte Piet op bezoek 
kunnen komen! Dus 
allemaal mailen! 

GEEN RODDELS = GEEN SINT!

BIERBOWLING
Kan je wel een pintje verzetten, maar zoek je bij het bowlen steevast 
de goten op? Of gooi je de ene strike na de ander, maar zie je al dub-
bel na twee pintjes? Behoor je tot één van beide categorieën, of zit je 
ergens daartussen, kom dan zeker af naar de bierbowling op woens-
dag 25 november in de Overpoort Bowl! 
Eén paar schoenen, twee spelletjes en drie liter bier voor de lut-
tele prijs van € 10! Inschrijven kan op de website vanaf dins-
dag 17 november om 19u. Wees er snel bij want de plaatsen zijn 
beperkt!

LOPEN ROND DE WATERSPORTBAAN 
XL!
Nadat we vorige week de praeses en vice afget-
roefd hebben, voelen we ons oppermachtig en 
gaan we op maandag 16 november maar liefst 
2 toertjes rond de watersportbaan lopen! Het 
eerste toertje zullen we op een tempo lopen 
dat iedereen aankan, wie nog wat extra power 
in de benen heeft, kan versnellen tijdens het 
tweede toertje! Vind je dit toch een brug te ver, 
pik dan gerust in aan het Gusb, of loop gewoon 
1 toertje mee! 
We verzamelen hiervoor om 19u aan de voor-
kant van de Plateau of om 19u15 aan de ingang 
van het Gusb.

STRIPBIB
Heb je over de mid-
dag niets te doen? 
Is je culturele bagage 
aan een update toe? 
Geen zin in al te 
zware lectuur? 
De VTK Stripbib is je 
antwoord op al deze 
vragen! 
Spring gerust even 
binnen op donderdag-
middag in VTK Rood, 
waar je keuze hebt uit 
ons gigantische aanbod 
aan exclusieve strips.



BEST INFOAVOND
Uitdagingen? onverantwoorde fun? uitlaatklep? awesome-
ness? 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
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ZESDAAGSE
Kom op donderdag 26 
november mee proeven 
van de sfeer van één van 
de grootste sportor-
ganisaties van Gent! Van 
dinsdag 24 tot en met 
zondag 29 november 
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 wereldkampioenen 
ploegkoers, de Australiër 
Leigh Howard is regerend 
wereldkampioen omnium.
Ook wie geen echte 
wielerliefhebber is, zal 
zich zeker amuseren! Het 
dagelijkse programma 
gevuld met de perfecte 
mix van topwielersport, 
spanning, entertainment 
en spektakel zal de wiel-
erarena voor de 69ste 
keer doen daveren!

IFK VOETBAL
Onze voetballers nemen het met VTK 1 op 18 novem-
ber op tegen VLK 2 en VRG 2. 
Kom hen aanmoedigen op het RUSS!
IFK MINIVOETBAL
VTK 2 neemt het in de 1/16 finales op tegen Geschied 
1 (om 19u), VTK1 tegen Chemica 1 (20u). Allen naar 
het GUSB! We gaan voor een 2 op 2 en daar hebben 
ze jullie steun voor nodig!

SHOTJESGOLIARDE!!!!
Shotjes, shotjes, shotjes en nog eens shotjes. En dat aan 
de prijs van €1. Need i say more? 
Kom naar het parlement voor een goliarde die onge- 
twijfeld zal uitdraaien tot één van de zatste, zaligste, 
meest studentikoze avonden van het academiejaar.

SCHOTSE CANTUS!
Mannen, jullie stiekeme droom komt eindelijk 
uit... Je mag een rokje dragen! Onze 
volgende cantus is namelijk Schots. 
Schotland heeft natuurlijk alles 
mee: leuke liedjes, knappe venten, 
grappige kleren, veel sterke drank... Je 
mag zeker een fles whiskey meenemen, 
maar verder zal ons zo geliefde bier 

uiteraard nog steeds rijkelijk vloeien.  Verklede 
mensen hebben een streepje voor: zij betalen maar 
liefst 2 euro minder. Schrijf je in voor de site!
VTK GALABAL!!!
Hou alvast 19 februari vrij in jullie agenda, want dat is de 
datum van hét evenement van het jaar in Gent. Je raadt het 
al, we hebben het over het Galabal der Ingenieurs. Dat gaat 
door in de Salons Mantovani, en we hebben vanalles voor 
jullie in petto. Er zijn 3 zalen: een loungebar, een ballroom 
en een fuifzaal. Voor elk wat wils dus! We kunnen jullie 
alvast verklappen dat onze special act een spetter van je- 
welste wordt. Voor meer details zullen jullie nog even moeten 
wachten...



COMMENTARIEER JE RIJK!
Kort na elke activiteit komt er een uitgebreid fotoalbum online. Dankzij onze handige 
jongens van Web zit er bovendien een commentaarfunctie bij. Gooi je meest intelligente, 
ironische of sarcastische opmerking online bij om het even welke foto en je kunt er - naast 
eeuwige roem - ook nog cinematickets mee winnen!  Surf naar vtk.ugent.be, log je in (be-
langrijk!) en klik door naar >Activiteiten>Fotoboek. Elke maand wordt het beste commen-
taar beloond. Om voor een prijs in aanmerking te komen moet je ingelogd zijn op de site.

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

VTK-Skireis:
 INSCHRIJVINGEN staan open!


