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Eindelijk vakantie!  
We krijgen misschien maar twee dagen vakantie, 
maar dit zijn dan ook de enige vakantiedagen in het 
eerste semester. We moeten we er dus toch een 
beetje enthousiast  over doen hé! Lekker uitslapen, 
lekker feesten, lekker leren, lekker niets doen,... we 
moeten het allemaal in deze twee dagen proppen. 
 
Voor de resterende drie dagen zet VTK de rust 
van de maandag en dinsdag voort,  behalve de 
rugby initiatie en het luieren in de zetels van rood 
met een stripje, valt er niet veel te beleven. Het 
ideale moment om eens goed uit te blazen en 
er de week nadien dubbel en dik in te vliegen! 
 
Vergeet niet dat Sinterklaas reeds op weg is 
naar de Plateau en op zoek is naar roddels en  
beschamende weetjes over personen die  
ronddwalen in onze gangen. Weet 
je iets? Stuur het dan als de bliksem  
naar sinterklaas@vtk.ugent.be!  De Sint en 
zijn vele pieten zullen je eeuwig dankbaar zijn. 
 
Bram en Bruno, the terrorists are coming! 

Jaargang 2008-2009
Week 10 nov - 14 nov

V T K A L E N D E R
Ma 10 nov
19u00: Lopen in uw buurt

@ Waar ge wilt
21u00: Thuisgoliarde

@ Thuis/kot

Di 11 nov
19u30: Vrije activiteit 
                          @ Vrij te kiezen

Wo 12 nov
08u30: Juich! Terug les! 
     @ Plateau/Zwijnaarde

Do 13 nov
20u00: Rugby-initiatie 
             @ Blaarmeersen

Vrij 14 nov
13u00: Stripbib 
                 @ VTK-Rood

Did you know?
- More people are killed each year from bees than 
from snakes.
- Some worms will eat themselves if they can’t 
find any food!
-  You’re born with 300 bones, but by the time you 
become an adult, you only have 206.



Openingsuren VTK-Pi

Maandag:  15:00 - 16:00
Dinsdag:  11:30 - 12:30
Woensdag:  17:45 - 18:45
Donderdag: 13:15 - 14:00
Vrijdag:   13:15 - 14:15  

Rugby  
Dit jaar omvat het interfacultair tornooi ook een rugby-
competitie, dus al wie gemotiveerd is om de eer van VTK 
hoog te houden in deze edele sport, mail als de bliksem naar 
sport@vtk.ugent.be en we houden je verder op de hoogte!

Onderwijsevaluaties  
De onderwijsevaluaties zijn afgelopen, we zijn op een to-
taal van 37,2% beland. De winnaars van de cinematick-
ets zullen in de loop van deze week een mail krijgen en 
kunnen hun ticket dan komen afhalen in VTK-blauw. 
Bedankt aan iedereen die de evaluatie heeft ingevuld!

Stripbib  
Heb je een uurtje pauze tussen de lessen of vind je strips lezen  
gewoon interessanter dan opletten in die ellenlange hoorcolleg-
es? Dan is er vanaf deze week dé oplossing voor jou! Immers de VTK
Stripbib boven in VTK Rood is weer terug van weggeweest. De  
openingsuren zijn op dinsdag en vrijdag tussen 13u en 14u15. 

Zesdaagse Gent  
Wil je beleven hoe populair Iljo Keisse wel 
is? Wil je Erik Zabel nog eens aan het werk 
zien? Die gelegenheid dient zich aan want op 
dinsdag 18/11 gaan we naar het Kuipke voor 
de openingsdag van de Zesdaagse van Gent! 
Alle info en inschrijvingen via de website.

Sinterklaas! 
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 roddels (a.k.a. stekken) 
over je medeklasgenoten,  
zodat sinterklaas en zwarte  
piet op bezoek kunnen  
komen!  

Dus allemaal mailen, anders 
geen sint! 



beRICHER  
Van 16 tot 23 november organiseert BEST beRICHER. Op beRICHER ontvangen we 20  
internationale studenten die we een opleiding geven in het fundraisen.  Als jij zin hebt om één  
van de vele parties te joinen, of om een handje te helpen in het organiseren (koken, parties  
organiseren, ...), stuur dan een mailtje naar ghent@best.eu.org . Het event gaat door  
in Lokeren, er is slaapplaats voorzien voor bezoekers en er wordt dagelijks (gratis)  
transport ingelegd richting Lokeren en terug!  

Hierna volgt het party-programma: 
Maandag 17/11: cantus 
Dinsdag 18/11: Rubix party (cocktail party) 
Woensdag 19/11: International evening (Drank, cultuur, muziek en food uit alle uithoeken van Europa)
Vrijdag 21/11: Bora Bora Island party, mét how-to-make-caipirinha workshop 

Tot dan! 

If you have set yourself on fire, do not run.

After exposure to radiation it is important  
to consider that you may have mutated 
to gigantic dimensions: Watch your head.

Your respiratory and digestive systems  
are optional. Cast them aside if you  
feel you no longer need them.  

If you are trapped under falling debris,  
conserve oxygen by not farting. 

Survive a biohazard attack by first standing,  
then begging on your knees, then  
rolling over and playing dead. 

A one-inch thick piece of plywood should 
be sufficient protection against radiation.

If your intended destination is suddenly  
vaporized, consider pulling over and  
watching the cool light show. 

The middle of a terrorist attack is not an ap-
propriate time to catch up on your reading or  
paperwork. 
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