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Bam!!! De eerste week is alweer in een razend-
snel tempo, al was het niet sneller dan het licht, 
voorbijgevlogen!! Een overvolle openingsgoliarde, 
een megazotte openingsfuif, om dan nog Milk Inc 
en de overige activiteiten niet te vergeten! Wij 
hebben er alvast van genoten!

Maar wij houden het hier niet bij! VTK heeft deze 
week minstens evenveel spetterende activiteiten 
voorzien! Of je nu houdt van sport, cantussen, go-
liardes of allerlei kick-offs, wij hebben het allemaal 
voor jou! Vooral de sport kick-off en de 
recruitment kick-off zijn niet te missen! Dus 
samengevat: bier drinken, vet afsporten en een job 
scoren valt dus allemaal te combineren!

We hopen dat je je deze week fantastisch
amuseert, maar eerstejaars, pas op, de testjes
staan reeds voor de deur. Haal je cursus
dus al maar boven en houd die lessen goed bij!

Arne en Yumi, forever yours!

V T K A L E N D E R
Ma 28 sept
19u00 Lopen

@ Watersportbaan
19u00 Web/ICT medewerk-
ersvergadering

@  VTK Groen
19u45 Frisvergadering 1

@ Archiezolder
20u00 Bierbrouw 
medewerkers vergadering

@ VTK Rood
21u00 Celibrity goliarde

@ ‘t Parlement

Di 29 sept
15u45 Recruitment kick-off 

@ Voorkant Rozier

Wo 30 sept
19u30 Openingscantus

@ Twieoo
20u00 BEST vergadering

@ VTK Groen

Do 1 okt
12u00 Sport kick-off

@ Sint-Pietersplein

Wist je dat?

-er twee Amerikaanse presidenten tijdens hun 
ambtstermijn aan diarree zijn overleden?

-er elk jaar zo’n 650 mensen in het ziekenhuis 
komen omdat ze uitglijden over een hondendrol?



OpENiNgscANTus
Waar is de brand? Hier! Waar 
is de openingscantus? In den 
Twieoo! (op 30/09 om 20u00)

Wie denkt aan studentikoziteit 
kan niet anders dan denken aan 
witte kielen volgeschreven met 
alcoholstift, blauwe boekjes vol 
met liedjes, volle pinten hoog 
gehoffen. Kortom, aan een 
cantus. Hier laten wij even de 
grenzen van het fatsoen voor 
wat ze zijn om niets anders te 
doen dan drinken en zingen en 
zingen en drinken. Klinkt het je 
een beetje bevreemdend in de 
oren? Kom gewoon eens een 
kijkje nemen en word overtuigd 
door de leukste traditie van 
studentenkringen!
Aangezien het de eerste keer is 
kan je dit bovendien doen voor 
de stuntprijs van 7 euro (voor 
de duidelijkheid: hier zit dus àl 
het bier inbegrepen). Cantus-
sen op eigen drank (water of 
andere) kan voor 3 euro.

Schrijf je op tijd in op de vtk-site 
want de plaatsen zijn beperkt!

          cELEBRiTY gOLiARDE
Voor de tweede goliarde van het jaar vliegen we 
er meteen in met een verkleedpartij: kom verk-

leed als een celebrity 
(de mogelijkheden gaan 
van Johnny Depp over 
Sinterklaas tot Samson) 
en indien wij jou herken-
nen, krijg je een extra 
bonnetje! Verder gelden 
natuurlijk de gewone re-
gels van een goliarde: als 
je voor 24u komt krijg 
je gewoon een bonnetje 
en in de latere uurtjes 
maken we er een zot 
celebrity-feestje van!

LOpEN ROND DE  WATERspORT-
BAAN 
Na een zomer vol BBQ-tjes en cocktail-
feestjes wordt het stilaan weer tijd om in 
vorm te geraken! Sport biedt je de oploss-
ing. Iedere maandag gaan we met zijn allen 
een toertje lopen rond de watersportbaan 
(5 km). We vertrekken aan het GUSB in 
een tempo dat iedereen aankan, halfweg 
schakelt iedereen over op z’n eigen tempo. 
We verzamelen hiervoor om 19u aan de 
voorkant van de Plateau. Wie wil kan ook inpik-
ken aan de ingang van het gusB om 19u15.

spORT KicK-OFF
Kom op donderdag 1 oktober naar het St. 
Pietersplein! Een mega deathride brengt jullie 
in hogere sferen. Of trotseer de pamperpaal op 
de beats van onze DJ en win bonnetjes voor 
de goliarde. Wie liever niet gratis van de grond 
komt, kan uiteraard ook altijd van de nodige 
drank genieten! We geven ook een voors-
maakje van de activiteiten die wij voor jullie 
nog allemaal in petto hebben...



BEsT AV
Kom de BESTies 
woensdag 30/09 om 
20u00 in het mys-
terieuze VTK groen 
vergezellen tijdens 
onze eerste Algemene 
Vergadering. De ideale 
gelegenheid om ons 
eens bezig te zien en 
misschien zelf BESTie 
te worden! 
Deze keer worden we 
trouwens vergezeld 
door een Oekraïense, 
een Hongaar, een Est, 
een Moldaviër en een 
Noor die zich van hun 
BESTe kant zullen lat-
en zien.

Be there or be a koffie-
koek!

REcRuiTMENT KicK-OFF
Hét evenement waarmee VTK Recruitment de aanzet geeft tot een spetterend 
laatste jaar: de Recruitment Kick-Off! Dinsdag 29 september in de Flanders 
Indoor Karting te Kortrijk organiseren we een panel-gesprek tussen zes bedrijven. 
Afgewisseld met de bedrijfsvoorstellingen krijgt iedereen de kans om zijn/haar ri-
jkunsten te demonstreren. Als passende afsluiter volgt een walking dinner. Dit alles 
wordt jullie gratis aangeboden! De plaatsen zijn beperkt, inschrijven kan op 
www.vtkrecruitment.be.

sALsA DANsLEssEN
Na de afgelopen twee jaar 
hebben we alle swingmoves 
al lang onder de knie en zijn 
al onze swingnummers gri-
jsgedraaid! Daarom staan er 
dit jaar twee professionele 
dansleraars klaar om jullie 
de meest sexy bewegingen 
van salsa te leren! Deze 
dans vermengt Europese en 
Afrikaanse dansinvloeden 
en is gekend over de hele 
wereld. Ben jij klaar om iedereen te verbazen met je 
vlotte salsamoves op het volgende galabal? De lessen 
gaan elke dinsdagavond vanaf 13/10 tot 17/11 door op 
de Archiezolder. Inschrijven per koppel kan op de lijst 
naast VTK-PI vanaf 29/09! 
Leden € 20 ; Niet-leden: €25

VTK BROuWT BiER!!
Maar hiervoor hebben we wel medewerkers nodig!!
Zin om bier te brouwen om het dan zelf te kunnen 
opzuipen? Kom dan maandag naar VTK Rood om 
20u! Bier her!
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FOTO VAN DE WEEK
( inzendingen altijd welkom)


