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18-24 April: Let’s go for 4!

Hey VTCuties,

Het slot van het academiejaar komt 
er aan en dus ook de apotheose van 
het sportjaar: de 12 urenloop. Voor 
een keer gaat deze niet door op het 
sin pietersplein maar aan de water-
sportbaan. Dat is misschien ietsje ver-
der van jullie studiehabitat maar VTK 
zou VTK niet zijn moesten we geen 
bus inleggen zodat jullie toch gemak-
kelijk aan de watersportbaan raken 
(het is ook echt niet ver met de fiets!). 
We hopen voor de vierde keer op rij 
het HILOK (de lo en kiné) te verslaan 

en daarvoor hebben we de hulp no-
dig van alle goeie lopers onder jullie. 
Ook voor de iets minder sportieve 
mensen is er zeker animatie genoeg, 
zo zullen er de hele dag pintjes en 
cola aan 1 euro te verkrijgen zijn en 
er wordt ook gedurende de hele dag 
een dj-contest gehouden. Om af te 
sluiten nog een wist je datje: wist je 
dat onze decaan, Rik Van de Walle, een 
groot sporttalent is, hij komt dan ook 
elk jaar enkele rondjes lopen om VTK 
mee aan der overwinning te helpen! 

Groetjes, Klaas en Wout  

ma 18/4
 19:00 Lopen rond de watersportbaan  GUSB 
 19:00 FRIS-vergadering 6   VTK-Groen
 21:00 Netflix and chill goliarde   Delta  

wo 23/3
 18:30 Spare ribs a volonté   De gekroonde hoofden 

do 24/3 
 9:00 12-urenloop    Parking yachtdreef 
 16:00 Techboost! 2016   UFO 

VTKalender



12-urenloop 
VTK gaat voor de 4e overwinning op rij 
en daarvoor hebben we jou hulp nodig! 
Hoe kunnen wij jou overtuigen? Hiermee: 
Shuttlebussen tussen de plateau en water-
sportbaan (uurrooster online), prijzen per 
gelopen rondje, een giant jacuzzi, een tri-
bune, 2 professionele masseuses, cheerlea-
ders, onze mascotte, en vooral... Heel veel 
gratis vaten als we de overwinning halen. 
Help VTK opnieuw aan de top! Let’s go 4 it! 

Ribbetjes a volonte 
Cultuur gaat deze week ribbetjes eten en 
iedereen die snel genoeg ingeschreven 
was mag mee! Smakelijk!

Fris vergadering 
Tijd voor onze volgende FRiS-vergadering! 
Naast het overlopen van de nieuwste veran-
deringen op onze faculteit, gaan we het ook 
hebben over FRiS in de toekomst.
Wil je mee dingen veranderen? Of leren 
hoe je moet discussiëren en mensen moet 
overtuigen? Kom maandag 18/4 dan zeker 
naar vergaderzaal Magnel! De agenda en 
voorbereiding zijn terug te vinden in je 
UGent-webmail. Zoals altijd voorzien we 
gratis broodjes.

Promo’s in Delta! 
maandag: Cornet 1+1 gratis 
dinsdag: Fireball shot 1 euro
woensdag: RoomeR promo
donderdag:  
pint 1 euro bij overwinning 12u loop. 



TechBoost 
Boost uw technische kennis door een 
les van een expert over een actueel 
relevant thema op TechBoost 2016 . 
TechBoost is een jaarlijks evenement 
van de alumnivereniging AIG. Het thema 
van TechBoost! 2016 is “Innovaties in de 
waterbouwkunde”.
Donderdag 21 april: voorprogramma in 
Aula vanaf 16u, TechBoost! les in Plate-
augebouw om 19u30, netwerkreceptie 
in Ufo om 21u00.Gratis voor studenten 
faculteit Ingenieurswetenschappen en 
Architectuur. Inschrijven kan op https://
webapps.ugent.be/eventManager/even-
ts/techBoost

Netflix and chill goliarde
D onderdag geven we alles op de 12UL, maar 
vandaag houden we het toch maar eens rus-
tig. Kom dus lekker chillen en geniet van een 
pintje. See you @ Δ! 



Proficiat An-Sophie De Meulen-
aere, je mag je taart komen afha-
len in VTK blauw, misschien best 
niet te lang wachten want mijn 
hongerige mede praesidium heeft 
ook heel veel zin in de taart :p 
Deze week is het weer tijd voor 
een sudoku. Breng je oplossing 
binnen voor woensdagmiddag! 
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