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26-30 Sept: Openingsweek

Hey VTK-ers! 

Eindelijk is die saaie vakantie gedaan 
en kunnen we weer starten aan een 
jaar vol fantastische activiteiten  
en zotte feestjes! We schieten 
meteen uit de startblokken en 
geven je een openingsweek waarin 
je geen minuut hoeft stil te zitten!  
Wil je aan je conditie werken om 
sportwedstrijden te winnen? 
Liedjes zingen en pintjes drinken 
op de eerste cantus van het jaar?  

Wat nuttige informatie krijgen 
over je masterproef? Of gewoon 
elke avond gaan feesten in Delta?  
Het kan allemaal deze week! En 
dit is slechts het begin van wat 
we allemaal voor jullie in petto  
hebben, dus lees maar snel verder!  
Tot slot wensen we iedereen een 
geweldige start toe en hopen we 
dat iedereen een fantastich jaar 
tegemoet gaat. See you soon!

Dries en Kirsten

 ma 26/09 
 08:00 Onthaalontbijt    Plateau  
 19:00 Lopen rond de watersportbaan  Plateau  / GUSB
 21:00 Openingsgoliarde    Delta 

 di 27/09 
 10:00 Sport Kick-Off    Plateau
 11:45 Cursusverkoop Zwijnaarde  iGent toren
 20:00 Openingscantus   Delta

 wo 28/09 
	 22:00	 Triple	floor,	triple	fun	 	 	 Delta	

 do 29/09 
 19:00 Infoavond Masterproef schrijven  Plateau, aud D
 22:00 I Love Delta    Delta

VTKalender



 CURSUSSEN 
Het nieuwe academiejaar gaat van 
start, wat betekent: tijd voor nieuw 
cursusmateriaal! Het is natuurlijk 
nog vroeg om nu al in de boeken 
te duiken maar we raden je wel aan 
deze te bestellen en al af te halen! 
Kom deze week langs bij Pi. Wij zijn 
heel de week doorlopend open!

 SPORT KICK-OFF 
Dinsdag presenteert VTK u de Sport Kick-Off. 
Ben je geïnteresseerd om volgend jaar deel 
uit te maken van één van de sportploegen 
van VTK? Of ben je benieuwd wat VTK Sport 
allemaal in petto heeft het komende jaar? 
Kom dan zeker eens langs om een praatje 
te slaan met de sporties. Omdat VTK niet 
VTK zou zijn als we daar niet nog een schepje 
bovenop doen, hebben we gezorgd voor een 
rodeo-voetbal! Did I mention beats & booze? 

 OPENINGSCANTUS 
De vakantie zit er op, maar dat hoeft geen slecht nieuws te zijn! Gedaan met dromen over die 
eerste cantus want dinsdag is het zover! We gaan het bier door Delta laten vloeien als nooit 
tevoren. Iedereen is welkom, ook als je nog nooit gecantust hebt! Kom gezellig samen met ons 
liedjes zingen en pintjes drinken, de ideale combinatie. Afspraak om 19u45 in Delta indien het je 
eerst keer is, de rest om 20u. Inschrijven op de site.

 DELTA 
Wist je al dat VTK zijn eigen Café heeft? 
In Delta zorgen we ervoor dat geen  
enkele ingenieursstudent met dorst naar 
huis gaat. Ook je portefeuille hoeft er niet 
onder te lijden, met slechts 1.5 euro per 
pintje is het het goedkoopste café van 
de Overpoort. Ook niet-ingenieurs zijn er 
welkom dus neem gerust je vrienden mee! 
See	you	at	Δ!

 OPENINGSGOLIARDE 
We beginnen het jaar met een cornetfeestje! 
Onze vaste promo tijdens goliardes wordt extra  
in de verf gezet: 1 cornet kopen = 1 gratis en er 
zijn prijzen te winnen (cornetjes ofc). Op het  
einde van de avond zal er iemand tot ridder van 
Delta geslagen worden! De eerstejaars die een 
kijkje komen nemen in ons studentencafé Delta  
krijgen een cornet gratis op vertoon van hun 
lidkaart. Voor de andere leden is er zoals op elke 
goliarde 1 delta bonnetje en 2 voor de gedoopten.

UNIVERSITY



 LOPEN ROND DE WATERSPORTBAAN 
Omdat wij als studenten het motto ‘een gezonde geest in 
een gezond lichaam’ hoog in het vaandel dragen, gaan we elke  
maandag lopen rond de watersportbaan. We vertrekken om 19u 
aan de Plateau, waarna we op een rustig tempo tot aan het 
GUSB lopen. Aansluiten daar kan rond 19u15. Aan de aankomst 
voorzien we water en aquarius voor onze deelnemers!

 ONTHAALONTBIJT 
Op jullie eerste dag aan de faculteit willen 
we jullie extra in de watten leggen met 
een ontbijtje in de hal van de Plateau!  
Smakelijk aan alle vroege vogels die nu aan 
het	genieten	zijn	van	hun	VTKoffiekoeken! 

 WAKEBOARDEN 
Volgende week donderdag gaan we met 20 beachboys 
en surfchicks een avondje wakeboarden op het meer van  
Lakeside Paradise te Knokke-Heist. We hebben van 17u tot 19u  
exclusief toegang tot de kabelbaan onder begeleiding van een  
gediplomeerde monitor. Huur van het materiaal en vervoer met de 
trein is in de prijs inbegrepen! Dit alles voor slechts 20 euro voor  
leden en 28 euro voor niet-leden. (Gewoon snel lid worden dus!) 
Schrijf je dus snel in op de site want dit is een populaire activiteit!  

 INFOAVOND MASTERPROEF SCHRIJVEN 
Voor de masterstudenten: Vraag je je af hoe je in  
godsnaam aan die masterproef moet beginnen schrijven?  
Naast het inhoudelijke is het structureren van je thesis 
en taalvaardigheid ook van groot belang. Tijdens deze  
infosessie zullen tips and tricks van een goed geschreven  
masterproef uit de doeken gedaan worden. Zeker aan te 
raden bij het begin van het schrijfproces.

 CITYTRIP AMSTERDAM 
Heb jij ook al heimwee naar die zalige  
reisjes van voorbije zomer? Geen nood!  
Samen met Cultuur kan je nu alweer uitkijken 
naar twee onvergetelijke dagen Amsterdam! 
Op 1 en 2 november kan je als lid voor slechts 
50 euro deze bruisende stad ontdekken, 
niet-leden betalen 65 euro. De inschrijvingen 
gaan open op 26 september om 19u00.

STOP! STOP! STOP!



Deze week hebben we een gewone 
sudoku voor jullie klaar. Steek de 
opgeloste Manna binnen in Blauw 
voor woensdagmiddag en win een 
supercoole prijs!

naam....................................................

e-mail...................................................

 PUZZEL VAN DE WEEK 

 DOOP 
De doop, de mooiste periode van het jaar. Nu ja, zeker voor de reeds gedoopten. Maar nog meer 
voor de personen die zich willen laten dopen, want dit is de kans om van je jaar een topjaar 
te maken! Iedereen kijkt hierop terug als één van de beste periodes van hun studententijd.  
De band die je opbouwt met je medeschachten en meesters is onbeschrijfelijk. De doop valt dit jaar  
vroeger dan anders, waardoor de voordoop al op 4 oktober valt. Bij ons kan je je pas laten dopen  
vanaf het 2e jaar. De eerstejaars hoeven niet te treuren want speciaal voor jullie is er de  
initiatiedoop. Hier kunnen zij al op een leuke manier kennis maken met wat een doop juist is.  
Inschrijven kan op de site. Verdere informatie volgt dan. Groetjes, jullie schachtentemmer.

 FOTO VAN DE WEEK 

 Bach Launch 


