
Jaargang 2009-2010
Week 23 nov - 29 nov

www.vtk.ugent.be
facebook:  ‘VTK Gent’ma

nn
a10

V TK ALEN DER

Ma 23 nov
12u30 VTK Stripbib

@ VTK Rood
19u00 Lopen rond de 
watersportbaan   @ Plateau 
19u30 IFK Volleybal Heren

@ GUSB
21u00 Scriptvergadering

@ VTK Rood
21u00 Goliarde

@ ‘t Parlement

Di 24 nov
17u00 Stagefair

@ Therminal

Woe 18 nov
21u00 Bierbowling

@ Overpoort Bowl
20u00 Yumi amuseert zich 
met haar lievelinsdildo

@ Citadelpark

Don 19 nov
12u30 VTK Stripbib

@ VTK Rood
19u00 Zesdaagse Gent

@ Het Kuipke
22u00 Duvelfeestje

@ Twieoo

Wist je dat:
- De aarde door de tsunami sneller is gaan draaien?
(De as waar de aarde om draait is ook met 2,5cm verscho-
ven)
- een wet uit 1969 amerikanen verbiedt om contact te leg-
gen met aliens

‘Ik zal toch maar es beginnen leren’ hoor je de laatste 
tijd toch wel veel weergalmen in de gangen van de 
plateau. Maar niets is minder waar! VTK organiseert 
deze week een shitload aan activiteiten!

Jawel, voor de vele feestvierders belooft deze week 
een spetter van formaat te worden! Op de wekeli-
jkse goliarde kan je jezelf al wat opwarmen waaaaant 
woensdag en donderdag blijft je promillegehalte op 
een ongeziene constante hoogte met de beruchte 
bierbowling en het veelbelovende Duvelfeestje!

Niet-alcoholikers, natuurlijk zijn we jullie niet ver-
geten! Lopen en volleyballen bereidt jullie mentaal 
voor op de stagefair! Als afsluiter van jewelste kunnen 
we nog de Zesdaagse van Gent voorschotelen!

En vooral niet te vergeten, woensdag speelt zich voor 
de geile burgies nog een fenomenaal tafereel af in het 
citadelpark! Sweet revenge moehaha!

Yumi en Arne, 

al uitkijkend naar HET galabal van het jaar: het Galabal 
der Ingenieurs!



BEST SPRING COURSE
Schandalig goedkoop op reis over heel Europa... In goed 
gezelschap, 21 studenten over heel Europa, binnenkort 
vrienden voor het leven... Iets bijleren over een onderw-
erp naar keuze, aan hand van interactieve lessen en toffe 
projectjes... De plaatselijke cultuur opsnuiven... ‘s Avonds 
genieten van de zotste feestjes: International Evening, 
Pubcrawl, ... Want some of this? Appliceer dan voor een 
BEST Spring Course! Don’t be shy, just apply! : http://
best.eu.org/student/courses/index.jsp Met vragen kun je 
altijd terecht op BEST@vtk.ugent.be .

M
ail allem

aal naar sinterklaas@
vtk.ugent.be
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SINTERKLAAS!!!!
Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan.. Hij 
brengt ons Sint Nicolaas, ik zie hem al staan...  Inderdaad, 
de goede sint is weldra weer in het land! Wil jij dat deze 
lieve man jouw auditorium komt bezoeken? Wel dan is het 
enige dat je nog te doen staat een mailtje sturen naar sin-

terklaas@vtk.ugent.be met 
de beste roddels (a.k.a. de rake 
stekken) over je medeklas-
genoten, zodat Sinterklaas en 
Zwarte Piet op bezoek kunnen 
komen! Dus allemaal mailen! 

GEEN RODDELS 
= GEEN SINT!

STAGEFAIR
Op dinsdag 24 november wordt de jaarlijkse stagefair 
georganiseerd. Iedereen die interesse heeft om tijdens de 
zomervakantie een stage te doen, kan gerust eens langs 
komen. De bedrijven stellen dan persoonlijk zichzelf en 
hun beschikbare stages voor. Iedereen welkom vanaf 17u 
in de therminal. Na afloop rond 19u30 is er ook een re-
ceptie voorzien voor alle geïnteresseerden!

IFK VOLLEYBAL HEREN
Op 23 november verdedigen onze 
volleybal heren onze kleuren! VTK 1 
speelt in poule 2 tegen VDK, HILOK 
en VRG; VTK 2 neemt het in poule 
3 op tegen VLK, VPPK en Geschied. 
Kom ze aanmoedigen vanaf 19u30 in 
het Gusb!

DUVELFEESTJE
Het is tijd voor nog een vet 
VTK-feestje,  en deze keer 
verwennen we jullie als nooit 
tevoren: op ons Duvelfeestje 
betaal je één luttele euro 
voor een Duvel! Wees er 
maar zeker van dat dit zal 
zorgen voor memorable 
taferelen... En moest dit nog 
niet genoeg zijn: de toegang 
is slechts 3 euro. Reken zelf 
maar uit voor welke be-
lachelijk kleine geldsom je 
poepeloere zat kan zijn!
PS: Voor de niet-Duvelfans 
(schaam op jullie!) is er 
natuurlijk de gewoonlijke 
drank voorzien aan gewoon-
lijke democratische prijzen.

STRIPBIB
Heb je over de mid-
dag niets te doen? Is 
je culturele bagage 
aan een update 
toe? Geen zin in al 
te zware lectuur? 
De VTK Stripbib is 
je antwoord op al 
deze vragen! Spring 
gerust even binnen 
op maandag- en/
of donderdagmiddag in VTK 
Rood, waar je keuze hebt uit 
ons gigantische aanbod aan 
exclusieve strips.
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ZESDAAGSE
Kom op donderdag 26 no-
vember mee proeven van de 
sfeer van één van de grootste 
sportorganisaties van Gent! 
Van dinsdag 24 tot en met 
zondag 29 november zal Het 
Kuipke in Gent gedurende 6 
dagen dé trekpleister worden 
voor menig wielerliefhebber. 
Naast de typische volkse sfeer 
zorgt ook het aantrekkelijke 
deelnemersveld ervoor dat 
de wielerfans jaarlijks mak-
kelijk de weg naar het Kuipke 
vinden. Dit jaar zullen maar 
liefst 3 wereldkampioenen aan 
de start verschijnen. De Denen 
Alex Rasmussen en Michael 
Morkov zijn de wereldkampio-
enen ploegkoers, de Australiër 
Leigh Howard is regerend 
wereldkampioen omnium.
Ook wie geen echte wiel-
erliefhebber is, zal zich ze-
ker amuseren! Het dagelijkse 
programma gevuld met de 
perfecte mix van topwieler-
sport, spanning, entertainment 
en spektakel zal de wieler-
arena voor de 69ste keer doen 
daveren!

VTK GALABAL!!!
Het Galabal der Ingenieurs wordt ook dit jaar 
weer hét evenement van het jaar in Gent. We 
keren terug naar vaste waarden, en dit uit zich 
in verschillende aspecten. Zo is onze locatie als 
voorheen de prachtige Salons Mantovani, waar 
stijl en plezier hand in hand gaan. We hebben voor 
jullie maar liefst drie zalen voorzien. Zo is er de 
loungebar waar je van een lekkere sigaar en ditto 
glas/fles champagne kan genieten terwijl je luistert 
naar Junkie Fazz, ons jazzbandje van dienst. In 
de ballroom zorgen Baco d’Or, een coverbandje met 
een repertoire van de jaren ‘60 tot nu, en de Mansana 
Band, een salsagroep, voor live-muziek waar je niet op 
kan blijven stilstaan. Natuurlijk is er ook een fuifzaal 
waar dj’s Peter Luts, Wout en Redking het beste van 
zichzelf geven. Tenslotte is er als kers op de taart onze 
special act: niemand minder dan Lasgo.
Voor meer informatie: surf naar www.GalabalderIng-
enieurs.be

LOPEN ROND DE WATERSPORTBAAN
Na twee maandagen ons uitgesloofd te hebben, 
gaan we op maandag 23 november opnieuw met 
zijn allen gewoon één toertje gaan 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 inpikken aan de 
ingang van het GUSB om 19u15.

En toch blijft Arne een dikke homo... ^^



VTK-Skireis:
 INSCHRIJVINGEN staan open!


