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5 december - 11 december

Manna 11, ongelooflijk. Dat bete-
kent hierna nog 1 week en ‘den blok’ 
kan weeral beginnen. Dan maar 
beginnen studeren zou je denken, 
ware het niet dat er in de komende 
2 weken nog hopen deadlines lig-
gen. En voorbeeldstudenten die we 
zijn, hebben we natuurlijk alle taken 
uitgesteld. Valt dat nu even tegen! 
Dus ik hoop dat jullie een betere 
planning hebben gemaakt dan me-

zelf, want dinsdag hebben we hoog 
bezoek! De Sint komt naar VTK! 
Dus stoute kindjes, begin maar al 
te panikeren! Verder wordt er deze 
week ook bier gedronken, PhD’s 
voorgesteld, geprogrammeerd en 
gesport aan de water sportbaan, 
zowel in als uit het water.

Geniet ervan!
Alexander en Bob

ma 05/12 
 19:00   Lopen met Sport   Plateau       
 19:00  IFK Zwemmarathon   GUSB  
 21:00  AV BEST     VTK Groen 
 21:00  Goliarde     The Porter House
di 06/12 
 08:30 Sinterklaas komt naar VTK Bij de stoute kindjes
woe 07/12 
 13:30 PhD Symposium   Aula Voldersstraat
don 08/12 
 18:30 Codesprint    VTK Groen
zon 11/12 
 00:00 Deadline Spring Courses BEST Online



INFOSESSIE BUHITENLANDSE 
STUDIE-ERVARING
Op maandag 5 december 2011 organiseert onze 
faculteit een infosessie voor alle studenten die 
geïnteresseerd zijn in een buitenlandse studie-
ervaring in het kader van een uitwisselingspro-
gramma in het academiejaar 2012-2013. De info-
sessie gaat maandag door in auditorium D om 
19u. Naast enkele getuigenissen komen o.a. ook 
de meer academische aangelegenheden m.b.t. de 
voorbereiding van een studieverblijf in het bu-
itenland aan bod. Hou Minerva in de gaten voor 
het meer gedetailleerde programma! Tot dan!

JENEVERLOPEN
Zoals elke week lopen we maandag avond 
ons rondje watersportbaan met Sport. 
Deze week doen we echter eens zot. De 
VTKar zal namelijk mee rond rijden om 
op verschillende tijdstippen iedereen te 
voorzien van een hart verwarmertje... De 
ideale combinatie van sport, hydratatie 
en plezier dus!

SHOWMEDEWERKER
Cultuur is op zoek naar gemo-
tiveerde medewerkers voor hun 
allergrootste activiteit, de VTK-
show! Ze hebben hulp nodig op 
4 vlakken: decor, dans, acteren 
en kostuum. Spreekt 1 van 
deze jou wel aan, stuur dan een 
mailtje naar cultuur@vtk.ugent. 
en vermeld waarbij je graag zou 
helpen.

BEST SPRING COURSES
Herinnering: nu zondag 11/12 is de dead-
line voor de applicatie van de Spring 
Courses! Grijp je laatste kans, laat dit 
voorjaar de lenteschoonmaak voor wat 
het is en zie de natuur herleven elders in 
Europa!

CODESPRINT
WEB & ICT werken samen met 
hun medewerkers aan de site. 
Zin om te helpen? 
Kom gerust af!



SHELL ENERGY SCENARIOS - 
HOW THE FUTURE MIGHT LOOK LIKE
Donderdag 8 december organiseren 
 PKarus en MaCHT een gastspreeksessie 
met een gastspreker van Shell. Hij zal het 
hebben over de mogelijke energiescena-
rio’s en hoe de toekomst eruit zou kunnen 
zien. Na een toelichting eindigen we met 
een korte Energy Case waar we in groep 
eens over mogen denken. Het event gaat 
door in auditorium K van de plateau en 
eindigt met een gratis receptie. Inschrij-
ven is verplicht op  www.pkarus.be

ZWEMMARATHON
Zwem VTK naar de prijzen voor de zwemmarathon! Het concept is sim-
pel: Om beurten zo snel mogelijk 2 lengtes zwemmen en na 3 uur zo veel 
mogelijk baantjes bijeengezwommen hebben. Om niets van de jeneverloop 
te moeten missen, zullen de sporties nog een stevige dosis jenever over-
houden om het resultaat op gepaste wijze te kunnen vieren! Geïnteres-
seerd? Stuur een mailtje naar sport@vtk.ugent.be!

MASSACANTUS
De massacantus is er dit jaar ook 
weer bij en VTK kan op zo’n feestje 
natuurlijk niet ontbreken! Voor zij 
die niet weten wat de massa cantus 
precies is dan geef ik nu een kleine 
opsomming: Flanders expo, 2000 
cantussers, veel bier en een black-
out. Op deze avond wordt ook de 
bierkoning van Gent verkozen. Dit 
jaar wordt dat misschien zelfs een 
bierkeizer.
Voor de luttele prijs van €15 euro 
krijg je een cantus en de alom 
 bekende massacantuspot. De in-
schrijving geldt pas nadat je din 
VTK blauw bent komen betalen.
De inschrijvingen zijn geopend!



Naam:........................................ e-mail:....................................................

D O C U M E N T  P R I N T I N G
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FOTO VAN DE WEEK

Aangezien onze goedhei-
lige man deze week in het 
land is, dachten we hem 
even te eren. De persoon die 
de meest originele kleuren-
plaat binnensteekt in VTK 
Blauw wordt onze winnaar.  
ExxonMobil geeft aan de win-
naar van vorige week, Gilles 
Van  Remoortel, een Risk 
 Express spel en een Student-
in-Gent-mok!


