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7 mei - 13 mei

Verdorie, de voorlaatste lesweek... 
Of om het op zijn Engels te zeggen 
en het wat dramatischer te laten 
klinken: the penultimate one...
Ach ja, we kunnen er maar beter 
van blijven profiteren en ons blijven 
bezig houden. En daar zorgt VTK 
voor!
Eerst en vooral is er de keep-the-
books-closed receptie, helemaal 
gratis en voor niks! Daarna zakken 

we af naar de goliarde, waar we al-
tijd terecht kunnen voor een gezel-
lige avond met goedkoop bier!
Dinsdag is er dan jammer genoeg 
de allerlaatste VTK cantus van 
het academiejaar... Samen met de 
schone deernes van de VLAK gaan 
we er daar weer een stevig feestje 
van maken!

Geniet ervan!
Alexander en Bob

ma 07/05

 17:30  Minivoetbaltoernooi    Blaarmeersen  
 19:30  Keep-the-books-closed receptie   Het Pand 
 21:00   Goliarde     Porter House
di 08/05

 20:00  VTK-VLAK cantus     Frontline
don 10/05  
 15:00  ICRH: “Think & Taste” en QUIZ 
  met Lieven Scheire     UFO 
 19:00  Medewerkersetentje 2    Le Bateau



MINIVOETBALTOERNOOI

Omdat het weer het ons toelaat laten we dit jaar het minivoetbaltoernooi 
doorgaan op de kunstgrasvelden van de blaarmeersen. Er gaat tenslotte 
 niets boven sporten in openlucht. Er worden 8 teams opgesteld van mi-
nimum 5 maximum 8 waarvan minstens 2 VTK leden. Je mag dus je vrien-
den mee vragen. De 1e fase zal een poulefase zijn. Nadien gaan de eerste 2 
door, worden de halve finales gespeeld en nadien de finale.
De winnaar zal mooie prijzen in ontvangst mogen nemen!

KEEP - THE - BOOKS - CLOSED RECEPTIE

Vorig jaar was de gratis receptie naar aan-
leiding van 175 jaar FIRW een groot succes. 
Dus waarom zouden we dat niet gewoon eens 
fijntjes overdoen?! Tenslotte verdienen wij, stu-
denten burgerlijk ingenieur en ingenieur-archi-
tect, dat ook gewoon. En daarbij, jullie hebben 
nu toch nog totaal geen zin om al te beginnen 
leren, of wel?!
Op maandag 7 mei worden jullie dan ook om 
19u30 verwacht in Het Pand voor een receptie 
met alles erop en eraan. De cava zal vloeien 
en daarbij horen natuurlijk ook deftige hapjes, 
denk maar aan scampi’s, ovenhapjes en kippen-
boutjes... En dat allemaal voor de zeer democra-
tische prijs van 0 euro en 0 eurocent!

VTK-VLAK CANTUS

De allerlaatste cantus 
van het jaar is daar 
weer en die doen we 
dit jaar samen met 
onze lieve vriendin-
netjes van het VLAK. 
Dus oefen je uitspraak 
al maar een beetje om 
niet te veel logopedis-
ten op uw nek te krijgen tijdens de vrije versies. 
Natuurlijk is het ook onze bedoeling om de ban-
den met het VLAK te verbeteren, if you know 
what I mean! De prijs voor deze cantus is nul 
komma nul euro!

STUDIEHULP
Help je medestudenten en breng opgeloste oefeningen en/of exam-
envragen binnen in vtk-pi! Kopies kan je door ons laten inscannen 
in VTK Blauw, een elektronische versie mag je natuurlijk ook altijd 
doorsturen naar cursus@vtk.ugent.be! Dit alles hoef je natuurlijk 
niet voor niets te doen, je krijgt er bonnetjes van The Porter House 
voor in de plaats.



“THINK & TASTE” EN QUIZ met Lieven Scheire 

Onder het motto DOODJAMMER! Kinder- en moedersterfte or-
ganiseert het International Centre for Reproductive Health de 
ludieke sensibilisatieactie LUMIMA over de Millenniumdoelstel-
lingen 4 & 5: terugdringen van kindersterfte en de gezondheid van 
moeders verbeteren. 
Neem deel aan de quiz met Lieven Scheire (van Neveneffecten)! 
Ga de uitdaging aan met het quizpanel van Prof. Marleen Tem-
merman, burgemeester Daniel Termont, de Wijste Prof 2012 Tom 
 Coenye, Nic Balthazar en professor Rik Torfs en wie weet WIN 
jij wel een reis naar Kenia! http://www.icrh.org/lumima voor meer 
info!

VTK SURVEY - evalueer het afgelopen VTK-jaar!

Om nog beter op de hoogte te zijn van wat jullie willen, om jullie zo nog 
betere activiteiten te kunnen aanbieden, organiseert VTK op het einde van 
elk academiejaar de VTK Survey. In deze enquête kun je aangeven wat 
je goed en minder goed vond het voorbije jaar of ons nieuwe frisse ideeën 
bezorgen. Zoals steeds zijn er ook prachtige prijzen te winnen! Wat voor jul-
lie een paar minuten werk is, helpt ons weer jaren vooruit! Surf dus als de 
bliksem naar vtk.ugent.be/survey en we zijn je eeuwig dankbaar!

STUDIEHULP
Help je medestudenten en breng opgeloste oefeningen en/of exam-
envragen binnen in vtk-pi! Kopies kan je door ons laten inscannen 
in VTK Blauw, een elektronische versie mag je natuurlijk ook altijd 
doorsturen naar cursus@vtk.ugent.be! Dit alles hoef je natuurlijk 
niet voor niets te doen, je krijgt er bonnetjes van The Porter House 
voor in de plaats.
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We doen deze week weer 
speciaal met deze spiraal. 
Vul elk cijfer van 1 tot en 
met 5 éénmaal in op elke 
rij en in elke kolom zodat 
in de spiraal, te beginnen 
van linksonder telkens 
de sequentie 1-2-3-4-5-1-2-
...-4-5 gevormd wordt. Je 
moet dus de helft van de 
vakjes open laten.

De winnaars van vorige week zijn Sander Coene en Steven De Tender. 
Ze winnen elk een jaarabonnement op een wetenschappelijk magazine 
en mogen hun gegevens komen opgeven in VTK Blauw!


