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VTKalender
Ma 8 feb
19u00 Lopen 

@ Watersportbaan
20u00 Scriptvergadering

@ VTK Rood
20u00 FRiS-vergadering 4

@ VTK Groen
21u00 Openingsgoliarde

@ Parlement

di 9 feb
19u30 Demo-avond

@ Architectenzolder
20u00 Kommaneuken

@ VTK Rood

Woe 10 feb
BEST Kinky AV

@ VTK Groen

don 11 feb
20u00 Dansrepetitie

@ Architectenzolder
20u00  Decorvergadering

@ VTK Rood

Zo 14 feb
17u30 Aalst carnaval

@ Aalst
 

Mais enfin, c’est quoi cela? Mais Gerard, je ne sais pas! 
On dirait une tempête de neige qui vient de plus en 
plus près!

Ja, beste VTK-leden, dit was een standaard conversa-
tie tussen de dorpelingen te Les Menuires! Maar jullie 
weten ongetwijfeld waarover het gaat! 
Natuurlijk, dit was de VTK-delegatie skiërs en snow-
boarders, als het ware de berg oppeuzelend! Heer en 
meester waren we daar in Les 3 Vallées, zowel in de 
sneeuw als op de talloze feestjes!

Maar over feestjes gesproken, de komende weken  
worden heus niet magertjes! We openen de week met 
de openingsgoliarde, om dan nog van Aalst carnaval te 
zwijgen!

Maar, o wee diegene die nu nog geen date heeft voor 
de activiteit van het jaar, het Galabal der Ingenieurs! 
Mannen, verleid de dames! Vrouwen, laat jullie charmes 
de vrije loop!

Met feestvierende groetjes!
Yumi & Arne

Zoals jullie allemaal ondertussen wel weten, is het op 19 februari 
Galabal der Ingenieurs. Dat is dus volgende week, vergeet dus 

zeker niet dit weekend je kostuum of 
galakleedje mee te nemen! Grits ook 
zeker een Galabalcivielke mee, daar staat 
alle info in die je nodig hebt. Ook op 
www.GalabalderIngenieurs.be staat alles 
wat je moet weten. Je kan de hele week 
tickets kopen in de hal, bij VTK-Pi, in 
het Parlement of bij praesidiumleden. 
Tot vrijdag, we staan al te popelen!



OIlSJT CarnaVal
Oilsjt, ajoin en bier mè 
schoim! Carnaval komt 
eraan, en dat wilt VTK 
niet missen! Daarom 
gaan we op zondag 
14 februari met onze 
busdienst naar de enige 
echte carnavalstad in 
Vlaanderen: Aalst! Trek je 
foutste kleren aan, verk-
leed je als voil jeanet, of 
word een echte Picachu! 
Het ganse gebeuren gaat 
gepaard met de nodige 
portie bier & pitta! De 
prijs is slechts € 10 voor 
leden en € 12 voor niet 
leden, daarin zit inbegre-
pen: de busdienst (heen 
en terug vanuit Gent), 
3l bier, een pitta én een 
geweldige avond natu-
urlijk! Hou zeker de site 
in de gaten voor meer 
informatie!
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lOPen rOnd de WaTerSPOrTBaan
Het wordt hoog tijd om iets te doen aan die opge-
bouwde winterreserves! Kom daarom op maandag 8 
februari mee een toertje lopen rond de watersport-
baan.
Afspraak om 19u aan de voorkant van de Plateau, 
wie wil kan ook inpikken aan de ingang van het 
GUSB om 19u15. We vertrekken in een tempo 
dat iedereen aankan, halfweg de watersportbaan 
schakelt iedereen over op z’n eigen tempo.

KInKY aV BeST
In het 2de semester gaat BEST deur de meur! 
Volgende week al bouwen we vette feestjes met een 
10tal Roemenen, die een week op bezoek komen. In 
maart organiseren we voor de 4de keer beBEC en voor 
het begin van de zomer staat er een Summer Course 
op het programma. 
Dat alles en nog veel meer bespreken we op onze Al-
gemene Vergadering (woensdag om 20h in VTK groen). 
Zin in iets kinky? afkomen dan!

de openingsuren VTK-Pi van de eerste week: 
10-16u elke dag

Altijd druk aan Pi?
Het nieuwe semester begint weer en dat betekent weer 
aanschuiven aan Pi voor de nieuwe cursussen en boek-
en. Maar is er geen manier om die lange wachtrijen te 
vermijden? Natuurlijk, in tegenstelling zoals het
soms lijkt is het niet altijd druk aan pi en staan we echt 
wel soms met onze vingers te draaien. Daarom enkele 
puntjes:
-  Probeer de eerste dagen te vermijden. Op het einde 
van de week is de grote drukte al wat geminderd.
-  Maak een lijstje van je (keuze)vakken, dit lijkt miss-
chien raar maar sommigen weten zelf amper welke 
vakken ze hebben en zo verspillen we
onnodige tijd.
- Probeer pauzes tussen twee lessen te mijden, probeer 
eerder in het midden van een les te komen als je een 
periode vrij hebt.
-  Wij hebben geen bankcontact enkel betalen met pro-
ton/cash is mogelijk.
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FrIS VerGaderInG 4
Доброе утро, товарищ
Ook zo’n fan van Glasnost? 
Vanavond op de FRiS-ver-
gadering weer het laatste 
nieuws uit de faculteit.
Iedereen van harte welkom.

danSrePeTITIe SHOW
De show komt eraan in volle vaart! Al een heel semester 
zijn we bezig geweest met het bekokstoven van allerlei 
intriges en mopjes voor in het script. Nu het bijna af is, 
is het tijd om te starten met de repetities van de show. 
Namelijk geen show zonder dansers! Alle geïnteress-
eerden zijn welkom op deze eerste repetitie op de archi-
tectenzolder om 20u op donderdag 11 februari!

MaGIC GaMe nIGHT
Magic The Gathering en VTK organiseren op woensdag 
17 februari een echte Game Night met gratis pizza. Deze 
gaat door in The Outpost om 19u. Daag je medestudent-
en uit tot een duel! Weet je niet goed mat Magic is of 
ken de de spelregels niet helemaal meer? Geen probleem 
want een ervaren animator maakt je wegwijs in dit spel. 
Bovendien krijgt elke deelnemer gratis goodies! Ben je 
al een ervaren Magic speler, breng dan zeker je eigen 
deck mee. Vergeet je zeker niet in te schrijven op onze 
site want de plaatsen zijn beperkt! Neem alvast ook een 
kijkje op www.community.wizards.com

VTK heeft nu een chat-
server! Wil je je hart 
eens luchten over die 
lastige prof, tips over het 
versieren van de weinige 
meisjes in je richting 
of gewoon eens gezel-
lig praten: http://vtk.
ugent.be/chat

OPenInGS-
GOlIarde
Traditiegetrouw krijg 
je vanavond 2 bon-
netjes i.p.v. 1, als je 
voor 11 uur komt 
opdagen! Ideaal dus 

VTK’S deMO aVOnd 
Tijdens deze avond krijgen jullie de kans om volle-
dig gratis Board games te komen spelen op de 
Archiezolder!We bieden jullie een selectie aan van 
bekende en minder bekende bordspellen, waar-
onder: Carcassonne, Ticket to Ride, Dice Town, 
Andromeda, Keltis, Kolonisten van Catan,... Deze 
spellen worden tijdens de avond indien nodig al-
lemaal begeleid en uitgelegd.



FOTO Van de WeeK
( inzendingen altijd welkom)

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

deCOrMedeWerKerS 
GeZOCHT

“Binnenkort is het tijd voor de grote 
vtk-show, maar daarvoor hebben we 
natuurlijk veel decorstukken no-
dig! Ondermeer het grote doek en 
andere rekwisieten moeten hiervoor 
gefrabiceerd worden en daarvoor 
hebben je jou nodig! Ben je creatief of 
heb je gewoon zin om je handen uit 
de mouwen te steken, kom dan zeker 
eens langs op onze decorvergadering 
op donderdag 11 februari om 20u in 
VTK Rood!”


