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Ready, set…go ! Gooi die vakantiegewoontes over-
boord, laat dat bruine kleurtje op je wangen traagjes 
bleken én vooral… bereid je achterwerk voor op een 
lange marathon stoelzitten !

Terug naar de werkelijkheid: je bevindt je  
-jakkes !- in een auditorium, omgeven door menig me-
demens, al dan niet in slaap dommelend. Het ritme van 
lessen volgen heb je je momenteel nog niet geheel ei-
gen gemaakt. Gelukkig ligt voor je een (voor sommi-
gen) bekende verschijning: de eerste Manna van het jaar, 
door ons gePIMPed met een feestelijk kleedje !  
VTK stoomt je vanaf nu klaar voor een spetterende 
bundel aan activiteiten, kortom van verveling zal er ze-
ker geen sprake zijn de komende weken!

Benieuwd naar meer van dattem? Sla de pagina om… 
en neus door onze smakelijke agenda. Wij zullen je al-
vast wekelijks op de hoogte houden !

Tot één dezer activiteiten, 

Arne en Yumi, 
Jouw Mannagezanten 
het komende jaar

VTK-LID WORDEN???
Rep je dan naar de hal van de Plateau, gewapend met 
€8, alwaar je gedurende de eerste week terecht kan om 
je lidkaart te bekomen en je vervolgens naar de cursus-
dienst te reppen. Daarbovenop krijg je een uitgebreid 
welkomstpakket in de handen gestopt! Online kan je je ook  
inchrijven op www.vtk.ugent.be, verder kan je later nog op  
eender welk moment in VTK Blauw terecht om aan je 
lidkaart te geraken.

V T K A L E N D E R
Ganse week
Café Plateau

@ Hal Plateau
Ma 21 sept
20u00 Scriptvergadering

@   VTK Rood
21u00 Openingsgoliarde

@ Het Parlement
Di 22 sept
08u00 Onthaalontbijt

@ Hal Plateau
17u30 Best-chokickoff

@ Therminal
19u30 Kommaneuken

@ VTK Rood
Do 24 sept
18u15 Peter-en meteravond

@ Archiezolder
22u00 Openingsfuif

@ De Vooruit
Vr 25 sept 
17u30 Milk Inc

Afspraak @ Plateau



OPENINGsfuIf
Naar aloude traditie gaat op 
24 september (de eerste don-
derdag van het jaar, omdat 
we de beste zijn) de Open-
ingsfuif door. Een ongelofe-
lijk vet feestje in de Vooruit, 
waar je gewoon bij moet zijn! 
De crème de la crème onder 
de dj’s draait voor ons en de 
pinten zijn goedkoper dan op 
café (4 voor 5 euro). Kaarten 
worden de hele week verkocht 
in de Plateau, kan je natuurlijk 
ook gewoon kopen bij het 
praesidium of in Blauw, en zijn 
ook nog te verkrijgen in het 
Parlement. See you all there!

sCRIPTVERGADERING
Wie een VTK-show organiseert in het 2e sem heeft natuur-
lijk een mega script nodig waarin we de proffen en andere 
plateaugangers de hoofdrol laten spelen. Hiervoor zoeken 
we creatieve geesten die zin hebben om elke week iets meer 
vorm te geven aan te komende show. Heb je veel inspiratie, 
ken je nu net de betere mopjes en zie je het zitten om hier-
aan mee te werken, kom dan zeker eens langs in VTK Rood! 
Afspraak op maandag 21 sept om 20u00!

ONTHAAL ONTBIJT
Die eerste lesdag was toch 
echt, echt wel vroeg nietwaar? 
Maar dinsdagmorgen kun je al-
vast een half uurtje langer sla-
pen want dan maakt VTK voor 
jou ontbijt! En elk halfuurtje 
telt! Een koffiekoek met een 

chocomelkje of 
fruitsapje, wie heeft 
dit niet graag? Dins-
dagmorgen om 
8u00 in de hal van 
de Plateau!

OPENINGsGOLIARDE
Na die eerste el-
lenlange maandag 
is het tijd voor wat 
ontspanning, en dat 
kan in ons stamcafé, 
Het Parlement. Elk 
VTK-lid krijgt een 

gratis bonnetje, wie voor 10 uur komt krijgt 
er zélfs twee. En later op de avond worden 
die tafels toch gewoon opzij geschoven om 
je eerste dag in VTK-stijl te eindigen, onder 
de vorm van alweer een zot feestje dus!

PETER-EN METERAVOND
Dit jaar vindt de traditionele peter- en me-
teravond plaats op 24/09 in de Archiezolder! 
Ben jij op zoek naar een ouderejaarsstudent 
waar je al je vragen aan kwijt kan? Iemand die 
je alvast in de goede richting kan sturen om het  
academiejaar succesvol te volbrengen? Of ben jij 
die peter en/of  meter die de eerste bachertjes  
wilt opvangen? Kom dan alvast af naar deze  
avond alvorens af te zakken naar de VTK- 
Openingsfuif! Peters en meters worden om 18u15 
verwacht, toekomstige petekindjes om 18u45. 

23 sept



CAfE PLATEAu
Onder het mom van “als we dan toch de hele tijd kaarten 
moeten verkopen in de hal, kunnen we er evengoed een 
feestje van maken”: de hele week pinten (en cola) aan 
50 eurocent in de hal, mét bijhorende muziek en zitfaci-
liteiten! Kom vooral tijdens de dode momenten van de 
Student Kick-Off zeker eens af, maar ook na en tussen de 
lessen is iedereen welkom.

BEsT CHOKICK-
Off
Sta je te popelen om je 
wilde Summer Course-
ervaringen te delen? 
Wil je nu eindelijk eens 
ontdekken wat er pre-
cies gebeurt op zo’n 
BEST Course? Ben je 
geïnteresseerd om te 
ontdekken wat BEST 
precies is? ... of hunker 
je gewoon naar een 
overheerlijke choco-
ladefondue? 
Kom dan zeker naar de 
BEST Chokickoff op 22 
september en zet de 
avond al knallend in!
Meer info op vtk.ugent.
be, waar je je ook kunt 
inschrijven...

       MILK INC.
Dit jaar gaat cultuur opnieuw naar Milk Inc.! Het fantas-
tisch spektakel van vorig jaar zal dit jaar zonder twijfel 
herhaald worden! Wil je er bij zijn, dan moet je zeker op 
tijd zijn met het inschrij-
ven, want de plaatsen zijn 
beperkt. Inschrijven kan 
vanaf dinsdag 22/09 om 
19u00. Met de voorziende 
bus trekken we naar het 
Sportpaleis. Gelieve te be-

talen ten laatste tegen donder-
dagmiddag om 13u00, anders 
zal je van de inschrijvingslijst 
verwijderd worden. Afspraak @ 
Plateau om 17u30!

OPENDEuRDAG sPORTCOMPLEX GusB
Om kennis te maken met het Universitair Sportcomplex 
GUSB kunnen jullie van maandag 21 tot en met vrijdag 25 
september 2009 GRATIS alle begeleide activiteiten, lessen, 
trainingen,... volgen die vermeld staan in het overzicht op 
http://www.UGent.be/nl/voorzieningen/sport/ODW.pdf. 
Op het sportsecretariaat kunnen jullie dagelijks tot 22u30 
terecht voor meer informatie ! Veel plezier !!

KOMMANEuKEN MET PERs!!!
Kommaneuk ‘t Civielke op dinsdag 22/09 om 19u30 in VTK 
Rood! Neuken die handel!
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JOuW LIDKAART, ALTIJD IN JE BINNENZAK!! 
Wellicht ben je op dit moment - of binnenkort - de trotse bezitter van de VTK-lidkaart. 
Deze is niet alleen bijzonder flashy of handig om flinke korting te krijgen op je cursussen. 
Met je VTK-lidkaart kan je zoveel meer! Op vertoon ervan krijg je op de goliardes een 
gratis bonnetje en een lagere toegangsprijs op alle activiteiten. Bovendien is je lidkaart 
voorzien van een unieke barcode, die wij kunnen scannen. Op die manier weten we wat 
er onder onze leden leeft en beweegt en kan VTK jullie steeds betere activiteiten aanbie-
den. Reserveer dus alvast een plaatsje voor je lidkaart in je portefeuille!

fOTO VAN DE WEEK
( inzendingen altijd welkom)


