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Ma 03/05 
16u00 VTK Minivoetbal-
toernooi 

@ GUSB
17u00 IFK Rugbytoernooi

@ RUSS
18u00 Verkiezingsetentje

@ Plateau
19u00 Lopen rond de water-
sportbaan 

@ Plateau
21u00 Goliarde en bekend-
making winnaars verkiezin-
gen 

@ Het Parlement

di 04/05
20u00 Pooltornooi 

@ Café de Ploeg

Woe 05/05
18u30 Kroegentocht 

@ Leuven

don 06/05
20u30 PV 10 

@ VTK Groen

Vrij 07/05
19u00 Café Plateau - BBQ 
after Work 

@ Het Parlement

In de verte hoor ik euforisch gejuich en gejoel van 
studenten die - afgaand op de hoeveelheid decibels- 
serieus iets te vieren hebben! Volgens mij staat het 
Sint-Pietersplein in rep en roer! Uit nieuwsgierigheid 
beluit ik het op een drafje te zetten. Om de hoek 
zie ik een VTK-vlag tevoorschijn komen, ik loop nog 
verder. Nog een VTK-vlag wordt boven de menigte 
heen en weer gezwaaid. Wat zou hier aan de hand 
zijn? Blijkt dat de VTK een verpletterend aantal 
toertjes bijeen gelopen heeft op de 12-urenloop! 
Goed om de Hilok -studentenkring van studenten 
LO en kinesietherapie- met een bedroevend gezicht 
naar huis te sturen! Waarvoor dank, beste leden!

Deze week wordt er ook bekendgemaakt welk 
feestteam de strijd gewonnen heeft en kunnen jul-
lie de nieuwe praesidiumleden toedrinken op de 
verkiezingsgoliarde! Santé!

Vergeet jullie vooral niet in te schrijven voor de 
spetterende activiteiten van deze week: het mini-
voetbaltoernooi, kroegentocht en het pooltoernooi!

Gegroet,   Yumi en Arne!

VTK SUrVeY
Om nog beter op de hoogte te zijn van wat jullie willen, 
om jullie zo nog betere activiteiten te kunnen aanbieden, 
organiseert VTK op het einde van elk academiejaar de VTK 
Survey. In deze korte enquête kun je aangeven wat je goed 
en minder goed vond het voorbije jaar of ons nieuwe frisse 
ideeën bezorgen. Zoals steeds zijn er ook prachtige prijzen te 
winnen! Wat voor jullie een paar minuten werk is, helpt ons 
weer jaren vooruit! Surf dus als de bliksem naar vtk.ugent.
be/survey en we zijn je eeuwig dankbaar!



IFK rUGBYTOernOOI

Vandaag op 3 mei, om 17u00 vindt in het RUSS 
het rugbytornooi plaats! Kom onze VTK-beren 
aanmoedigen!!! Naast de competitie op het veld 
zal er ook eentje zijn naast het veld, want voor de 
studentenvereniging die het meeste aantal support-
ers kan optrommelen is er een mooie prijs van 
minstens 40liter bier voorzien !!

VerKIeZInGSGOlIarde
Het praesidium voor volgend jaar is al bijna volledig bekend. Enkel de geweldige post 
Feest is nog niet bekend. De kandidaten vernemen deze avond op een praesidiumac-
tiviteit wie er met de eer gaan lopen is en komen dit vervolgens aankondigen op de 
goliarde...spannend! De reeds verkozen posten laten zich ook van hun beste kant 
zien: zij leggen hun (hopelijk) goed gevulde portefeuilles samen om jullie te trakteren 
op een aantal pintjes. Dus boeken aan de kant en naar het Parlement afzakken voor 
een avond van sociaal gebeuren, sfeer en gratis bier!

lOPen rOnd de WaTerSPOrT-
Baan
Het zonnetje is stilaan weer van de partij. Het 
ideale moment om allemaal die sportschoenen 
aan te trekken en mee te komen lopen rond 
de watersportbaan! We spreken af om 19u 
aan de Plateau, inpikken kan ook om 19u15 
aan de watersportbaan! De eerste helft lopen 
we aan een rustig tempo, halverwege schakelt 
iedereen over op zijn eigen tempo...

VTK TWeedaaGSe
De boog kan (bijlange) niet 
altijd gespannen zijn, dus wordt 
het na dat maandje zweten 
achter de bureau opnieuw tijd 
om nog eens te genieten van de 
geneugten des levens. Uiteraard 
is VTK er om die geneugten 
aan te bieden! Wat mag je zoal 
verwachten? BBQ, cantus (met 
de oude en de nieuwe praeses), 
feestje(s), zotte activiteitjes... 
Kortom leute en plezier tegen 
een werkelijk belachelijke prijs!
Inschrijven voor de VTK Tweed-
aagse kan vanaf dinsdag 4 mei 
om 18u.
Concreet: 28 tem 30 juni, De 
Stobbe
Prijs: €10.0 leden, 
€16.0 niet -leden
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POOlTOernOOI
Traditiegetrouw vindt ook dit jaar weer 
een heus pooltoernooi plaats! Er kan 
ingeschreven worden in teams van 2 
personen! Uiteraard gaan de winnaars 
beladen met mooie prijzen naar huis! 
^^ Er er is plaats voor maximaal 32 
man, dus rep je om je in te schrijven 
van zodra de inschrijvingslijst open staat! 
Betalen kan per ingeschreven team, de 
prijs bedraagt 7 euro (dus 3.5 euro per 
persoon)! Hierbij krijg je nog een gratis 
drankje!

KrOeGenTOCHT leUVen
Iedereen is van harte uitgenodigd 
op de kroegentocht naar Leuven 
op woensdag 5 mei. De bus 
vertrekt om 18u30 stipt aan de 
plateau en die zal ons in Leuven 
afzetten en dat allemaal in VTK-T-
shirt! We zullen de studenten van 
Leuven eens laten zien wat feesten 
echt is! Meerdere cafeetjes zullen 
de VTK zien passeren en dat zal 
niet ongemerkt voorbijgaan! En dit 
alles voor de bodemprijs van 12 
euro per man! Schrijf je als de 
bliksem in op de VTK-site.

CaFe PlaTeaU BBQ
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Jong-
AIG (Alumni Ingenieurs Gent) ‘Café Plateau 
Lounge After Work’ op 7 mei. Met Café 
Plateau brengen we één keer per jaar zoveel 
mogelijk laatstejaarsstudenten en alumni 
van de FirW samen in een aangenaam kader. 
Dit jaar kunnen wij jullie voor het eerst een 
barbecue aanbieden in het Parlement! Door 
de steun van onze sponsors Alcatel-Lucent, 
Alten, DEME en Umicore kunnen wij dit aan 
de studentvriendelijke prijs van 12,5 euro 
pp. Hiervoor mag u zich verwachten aan een 
uitgebreid groentebuffet en 6(!)stukken vlees. 
Meer info op de site.
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PRIJZENPRIJZENPRIJZENPRIJZENPRIJZEN!
Geef je opgeloste sudoku 
samen met naam en 
e-mail af in VTK-blauw en 
je maakt kans op een fles 
drank ter waarde van 30 
euro!!!!!! 

NAAM:
........................................................
VOORNAAM:
.........................................................
E-MAIL:
.........................................................
RICHTING:
.........................................................

De winnaar van vorige 
week is Bram Van On-
gevalle! Hij verdient 
een week lang gratis 
broodjes!

FOTO Van de WeeK
( inzendingen altijd welkom)

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


