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Heuj VTK’ers!
We zijn intussen al aanbeland aan 
de 5de lesweek van het tweede se-
mester... Het gaat verdorie stevig 
vooruit!
Onze katers van het legendarische 
galabal vorige vrijdag zijn nog niet 

volledig gepasseerd of we vliegen 
er weer stevig in! Het wordt weer 
een druk beladen week, dus weerom 
geen enkele reden om niet uit je kot 
te komen en je stevig te amuseren.
Geniet ervan!

Alexander en Bob

ma 12/03
 18:00 Infomoment verkiezingen   Auditorium E
 19:00  Lopen rond de watersportbaan  Plateau   
 21:00  Champagnegoliarde   Porter House
di 13/03
 18:00 Energy & the Future  Oehoe
 20:00 Kommaneuken   VTK Groen
woe 14/03
 20:00  Ingenieurscantus    Paviljoen   
don 15/03
 20:00  Halftime bierbowling   Overpoort Bowl  
 20:30  Toneel: Tartuffe    NTGent



VTK VERKIEZINGEN
Zie je het wel zitten om je volgend jaar nog 
meer te engageren voor VTK en een plaatsje 
in het Praesidium op te nemen? Kom dan naar 
het infomoment VTK Verkiezingen op maan-
dag 12 maart in Aud E om 18:00. Daar ontdek 
je alles over het praesidiumleven, de verschil-
lende postjes en krijg je de kans om al je vra-
gen te stellen!

ENERGY & THE FUTURE
Heb je zin in een boeiende discussie omtrent de uitdagingen op vlak van 
energie, dan is Energy & The Future zeker iets voor jou. Op deze thema-
avond stellen bedrijven zoals ExxonMobil, Electrabel en DOW Chemicals 
een onderwerp voor omtrent energie, daarna gaan ze in de clinch in een de-
bat. Afsluiten doen we met een gratis receptie. Afspraak dinsdag 13 maart 
vanaf 19u30 in de Oehoe, campus Coupure.

BIERBOWLING 2
Het verleden heeft reeds 
meermaals uitgewezen 
dat bier en bowling het 
uitstekend met elkaar 
kunnen vinden. Zin om 
dit zelf nog eens persoon-
lijk te komen uittesten op 
20/3? Schrijf je dan zeker 
vlug genoeg in! De regels 
zijn de volgende: je krijgt 
bier à volonté en 2 uur om 
het op te drinken en dat 
voor maar 10 euro Het 
mag dan wel de tweede 
bierbowling zijn van het 
jaar, ze zal nog steeds 
even rap volzitten! In-
schrijvingen vanaf maan-
dag 12 maart om 19u00

FILMEVENT: THE ARTIST
Ga je graag naar de cinéma, maar vind je het te 
duur? Dan bieden we voor jullie een oplossing! 
Op maandag 19/03 kunnen jullie voor 2 (leden) 
of 4 euro (niet-leden) naar de film. En het is 
niet zomaar een film, het gaat om “The Artist”, 
winnaar van talrijke awards waaronder beste 
film op de Oscars! Inschrijven op de site kan 
vanaf maandag 12/03 om 19u.

CHAMPAGNEGOLIARDE
Het galabal is voor-
bij maar alle cham-
pagne is nog niet op! 
Het concept van deze 
goliarde is heel een-
voudig, VTK heeft 
champagne over 
van het galabal en 
verkoopt deze op de 
goliarde aan bodemprijzen. De perfecte for-
mule voor een bijzonder decadente en zatte 
avond. Het bonnetje voor middernacht blijft 
natuurlijk gelden.



INGENIEURSCANTUS
Het is weer tijd voor de klassieker 
der klassiekers: De Ingenieurscan-
tus, alwaar de burgies, de archies 
en de bio-ingenieurs samen tonen 
dat ze veruit superieur zijn aan die 
bedriegers van de VEK. Leg dus al-
lemaal een stevige fond op de voora-
vond van woensdag 14/3 en zak af 
naar ‘t Paviljoentje voor deze topper 
van formaat! 

HALFTIME BIERBOWLING
Als je aan de helft van je studies 
komt dan betekent dit toch dat er 
eens gevierd mag worden. Hiervoor 
organiseren wij dus speciaal voor 
deze 3de-jaars enkele activiteiten 
waaronder deze: de halftime bier-
bowling op 15/03! Bij deze activi teit 
mengen we dus sport met plezier, de 
ultieme combinatie. 1 paar schoenen 
en 2 spelletjes voor de prijs van €10 
die op voorhand betaald moet wor-
den in Blauw. Opgepast: enkel 3de 
jaars toegelaten!

VTK SPEEDTEAM
De jaarlijkse 12-Urenloop zit er weer 
aan te komen en dan is het weer tijd 
om voorbereidingen te treffen. Ze-
ker nadat we vorig jaar zeer nipt de 
duimen hebben moeten leggen tegen 
de HILOK’ers! Kom dus mee trainen 
voor het speedteam en help VTK 
terug naar de overwinning!
Stuur een mailtje naar sport@vtk.
ugent.be om je kandidaat te stel-
len. Zoals altijd bij VTK, hoef je niet 
voor niets te lopen maar vallen er 
drankbonnetjes te verdienen!

VTK SHOW: ACTEURS
Zegt het je wel iets na een paar jaar 
als toeschouwer ook eens zelf in de 
schijnwerpers te staan? Of gewoon 
zin om je een paar weken uit te leven 
en mee te helpen een schitterende 
show op poten zetten? Het showteam 
is nog dringend op zoek naar een 
aantal acteurs voor kleine (maar be-
langrijke) rolletjes, dus laat als je in-
teresse hebt zeker iets weten door te 
mailen naar regie2012@vtk.ugent.be!

PARKPOP
Dit jaar is Parkpop aan zijn 4de ditie toe. En ook dit jaar is er een afsluiter 
van formaat: Teddiedrum! Wil je met je band spelen op dit gratis festival? 
Lever dan je demo af in VTK Blauw voor 16 maart en stuur een mailtje 
naar cultuur@vtk.ugent.be. Wel moet er minstens één lid van de band aan 
onze faculteit studeren. Bovendien moet je een set van een uur kunnen 
verzorgen! En wie weet komt er nog een bekende naam naast Teddiedrum…

TONEEL: TARTUFFE
Het stuk ‘Tartuffe’ is één van de klassiekers van Molière. De Bulgaarse the-
aterregisseur Dimiter Gotscheff herwerkte dit stuk tot een grimmige kome-
die over de wereld van vandaag. Voor meer informatie over het stuk zelf, 
verwijzen we naar de site van het NTGent. Er is ook - voor de geïnteres-
seerden- een gratis inleiding één uur voor de voorstelling, ter hoogte van de 
Foyer. Kostenplaatje: een schamele 2 euro voor leden, 3 voor niet-leden!



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

Elke rij en elke kolom moet het 
getal 1 tot 5 bevatten, houd hier-
bij rekening met de groter/klein-
er dan tekens. De nummers tus-
sen 2 cellen duiden het verschil 
aan tussen deze 2 cellen.

De sudoku van vorige week was weldegelijk oplosbaar. Wim Desmedt heeft 
hier het bewijs van geleverd en wint hiermee een DVD-speler aangeboden 
door ExxonMobil! Hij mag zijn prijs komen ophalen in VTK Blauw.


