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Ma 30 nov
12u30 VTK Stripbib

@ VTK Rood
18u00 IFK Zwemmarathon

@ GUSB
19u00 IFK Voetbal 

@ RUSS
19u00 Lopen rond de 
watersportbaan   @ Plateau 
19u15 Powered up 

@ Auditorium K
20u00 Scriptvergadering

@ VTK Rood
21u00 Goliarde

@ ‘t Parlement
Di 01 dec
12u30 Gratis fietsregistratie

@ Plateau
18u00 IFK Judo 

@ GUSB
20u00   Sinterklaascantus 

@ Brouwerij Gruut

Don 03 dec
12u30 VTK Stripbib

@ VTK Rood
20u30 Concert GUSO

@ Bijloke
Vrij 04 dec
20u00 Ouderolderscantus

@ De Salamander
 

Komt nu Vlaamse Techniekers, heft een feestzang aan.
Brossers, strevers en spiekers, gaat nu zij aan zij staan.
Staakt nu alle twisten, stopt het speelse gedol
Bier heeft lang liggen gisten, doe ze nu maar eens vol! 

Moeders droogt nu uw tranen, vaders stopt uw geklaag,
wij vereren de granen, wij bezuipen ons graag!
VTK is aan ‘t zwijnen, voor de biergod gezwicht. 
Reeds schijnt door de gordijnen, ‘t eerste ochtendlicht! 

Ons clublied? Inderdaad! Want er zijn nog drie cantus-
sen te gaan dit semester, en wee je gebeente als je ons 
clublied niet rats kunt opdreunen! Mis zeker de Sinter-
klaascantus niet, want wie weet durft de Sint ons daar 
wel op een bezoekje vereren...

Over de Sint gesproken; als je al het hele jaar braaf ge-
weest bent, zal je je nu toch moeten haasten om nog  
vlug wat kattekwaad uit te halen! Want wie weet krijg 
je dan misschien wel een beloning van deze heilige man, 
wanneer één van je lieve medestudenten een mailtje 
stuurt naar sinterklaas@vtk.ugent.be! ^^ 

Amuseer jullie nog vooraleer de ik-wil-er-nu-nog-niet-
aan-denken-periode start! 

Nog steeds (jullie) trouwe vriendjes én het lichtpuntje in 
deze duistere weken,  
Yumi en Arne (die ook nog steeds een dikke homo is ^^)

AUTOMAAT FOR LIFE
In week 11 en 12 zullen de prijzen van de blikjes in de 
VTK-automaat tijdelijk verhoogd worden. De opbrengst gaat 
integraal naar de Music For Life-actie van Studio Brussel. Het 
blijft uiteraard nog altijd goedkoper dan de blikjes die je in de 
andere automaten in de plateau kunt krijgen. Heb je het hart 
op de juiste plaats, drink dan de VTK-automaat dagelijks leeg!



Don’t be shy, just 
apply!
http://best.eu.org/
student/courses/
index.jsp
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SINT OP DE PLATEAU EN 
ELDERS - 7/12!!!!
GEEN RODDELS = GEEN 
SINT!

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? Dan 
is de stripbib zeker 
iets voor jou!

GRATIS FIETSREGISTRATIE
Zoals velen van jullie wellicht al aan 
den lijve hebben mogen ondervin-
den worden in Gent heel wat fietsen 
gestolen. Het fietsdepot vindt heel 
wat van deze fietsen terug, maar 
kan ze niet aan hun eigenaar terug-
bezorgen omdat ze die niet kennen. 
Daar wil men graag verandering in 
brengen en daarom worden zo veel 
mogelijk fietsen gratis voorzien van 
een rijksregistratienummer. Op deze 
manier kunnen gestolen fietsen aan 
hun eigenaar worden terugbezorgd. 
De registratie vindt plaats in de 
gang naar de fietsenkelder in de Pla-
teaustraat op dinsdag 1 december 
van 12u30 tot 13u30 en van 15u30 
tot 16u30.

KVIV - Welk type ingenieur ben jij?
Tijdens de latere jaren van de opleiding krijg je lang-
zaam maar zeker een zicht op welk type ingenieur 
je bent. Sommige van je collega’s kunnen zo de sales 
in, andere spelen graag met ideeën en ontwerpen, 
zorgen ervoor dat alles gesmeerd verloopt of steken 
graag de handen uit de mouwen. Als laatste herken 
je misschien ook de toekomstige managers. Tijdens 
deze presentatie leer je welk type ingenieur je bent, 
welke jobmogelijkheden perfect bij je passen, en hoe 
je dit ook in je cv vermeld. Na de presentatie volgt 
een receptie. @ Boerenkot (Coupure links)

LOPEN ROND 
DE WATER-
SPORTBAAN
Op maandag 30/11 gaan 
we 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 ver-
zamelen hiervoor om 19u 
aan de voorkant van de 
Plateau. Wie wil kan ook 
inpikken aan de ingang van 
het GUSB om 19u15.

De meesten onder jullie zullen het 
niet graag horen, maar we het se-
mester zit er (weer) bijna op. Dus 
het is AM TIJD! Voor diegene die 
niet weten waar we het over heb-
ben: AM’s (academisch minimum) 
bevatten oude examenvragen. Voor 
alle bachelorrichtingen en master 
werktuigkunde kan je deze komen 
halen bij VTK-Pi.

GOLIARDE
Zoals gewoonlijk kan je maandagavond in het Par-
lement terecht voor een gratis pintje en dito bab-
bel met die sexy festoren. Het semester begint 
angstaanjagend snel op zijn einde te lopen en wij 
burgies kunnen het natuurlijk niet meer maken om 
even veel uit te gaan als pakweg de eerste zes wek-
en, maar voor een gezellig samenzijn met gelijkge-
zinden zou iedereen tijd moeten maken!
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MASSACANTUS 9/12
De massacantus is de allerlaatste cantus van 
het semester, maar zeker niet het minste! 
Maar liefst 1500 drinkebroers en -zusters 
verzamelen op het Sint-Pietersplein voor een 
avond van geweldige cantussfeer en student-
vriendelijke bierconsumptie(lees: excessief 
drankgebruik). Dat willen jullie toch niet 
missen?! Het record aantal VTK-bezoekers 
dateert van het jaar 2000 en ligt op 70 en dit 
willen we dit jaar benaderen.  Voor de prijs 
van €15 krijgen jullie naast de inkom en al het 
bier dat je opkan ook een exclusieve massa-
cantus-bierpot!

OUDEROLDERCANTUS 4/12
Ouderolders, tijd om de sleur van je nieuwe 
werkmansbestaan even te laten voor wat het 
is en nog een keer volledig los te gaan op een 
cantus, speciaal voor jullie! Laat die studentjes 
maar eens zien dat jullie het allemaal veel 
beter deden.  VTK-ers, kom massaal af om 
onze strepen te verdedigen, dat die ouwe 
zakken maar goed beseffen dat hun tijd niets 
vergeleken is met de zalige cantussen die 
wij dit jaar meemaken! Het bier zal zoals 
gewoonlijk vlotjes binnengegoten worden, 
zodat die stembandjes lekker gesmeerd zijn, 
zodat Potti zijn oren de volgende drie dagen 
gewoon tuiten!

!!!!!!CANTUSTIME!!!!
SINTERKLAASCANTUS 1/12
Voor onze sinterklaascantus kiezen we voor 
een exclusieve locatie. We nemen ons bier ge-
woon af aan de bron. De cantus vindt namelijk 
plaats in de brouwerij van Gruut! Hier zullen 
weerom liters van dit Gentse gerstenat tot 
ons nemen terwijl we onze keel schor zingen. 
En wie weet komt de lieve, goede Sint wel 
eens langs...

GUSO CONCERT
Het GUSO (Gents Universitair Symfo-
nisch Orkest) geeft op 3/12 en 4/12 een 
tweedaagse concertreeks. Dit semester 
wordt toch iets speciaals. Het orkest gaat 
namelijk optreden in samenwerking met 
DJ GRazzhoppa (Gentse DJ). Dit is nog 
maar zelden gebeurd dat een klassiek 
orkest gaat samenwerken met een DJ. 
Er wordt een werk uitgevoerd dat Fab-
rizio Cassol (saxofonist uit de groep Aka 
Moon (zie facebook of google)) in au-
gustus speciaal voor hun gecomponeerd 
heeft. Natuurlijk mag VTK hier niet op 
ontbreken! We gaan v/d partij zijn op 3/12 
om 19u. Inschrijven kan via de website! Je 
kan je ticket kopen in VTK Blauw!

IEEE – WELEK: piraatzender + voor-
berediing robotcompetitie
Bouw je eigen FM-transmitter op 
deze 5e WELEK-avond. Hiermee 
heb je je eigen mini radio-zender. 
Of ben je eerder een vroege vo-
gel? Dan is er nu reeds de mogeli-
jkheid om je voor te bereiden op 
de WELEK robotcompetitie door 
een Dwengo-experimenteerbord 
te bouwen. Dit experimenteerbord 

is uiteraard multifunctioneel en dus 
bruikbaar in tal van andere toepassingen.

IFK
- zwemmarathon 30/11
Op 30/11 verdedigen de zwemmers de 
VTK kleuren op de zwemmarathon! 
Aanmoedigen in het GUSB!
- voetbal 30/11
Onze VTK 2 voetballers nemen het op 30 
november op tegen VEK 2 en Chemica! 
Kom ze een hart onder de riem steken 
aan het RUSS!
- judo 1/12
Onze judo-sterren nemen het op 1 de-
cember op tegen de andere faculteiten. 
Kom ze aanmoedigen in het GUSB!



FOTO VAN DE WEEK
( inzendingen altijd welkom)

Meer foto’s op vtk.ugent.be > Activiteiten > Fotoboek


