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don 30/06    
 22:00 Close the Books  Cocteau   
zon 03/07
 17:00 VTK-Tweedaagse  Kamphuis Pax,  
      Lille (Antwerpen)
di 05/07
 21:00  Firnale 2011   Gent
woe 06/07   
 22:00   Proclamatiefuif  Artevelde café 
do 29/09   
 22:00   Openingsfuif 2011-2012 Vooruit

Allerliefste VTK-leden!

We konden het niet laten, we moesten en zouden nog voor de aller-
laatste keer, om het af te leren, een manna in elkaar flansen voor 
jullie. Ook in de examens heeft een mens nood aan wat ontspan-
nende lectuur nietwaar? Het is echter niet louter uit nostalgie dat 
deze manna voor je neus ligt. Er vallen zowaar nog activiteiten aan 
te kondigen! Je leest het goed, zelfs in deze voor elk student drukke 
tijden bruist VTK Blauw van energie om nog een paar feestjes te or-
ganiseren, de firnale voor te bereiden en het wereldberoemde én 
beruchte VTK-weekend in elkaar te steken (en geloof het of niet, ook 
een beetje omdat hier naarstig geblokt wordt).
Ziezo, dat was het dan weer. Jeffrey heeft ondertussen een vet con-
tract getekend, Lucie is al aan de slag voor Recruitment 2011-2012, 
en jullie nieuwe, vetgeile team Bob en Alexander maakt zich klaar 
om in onze schoenen te stappen. Het was een pracht van een jaar, 
wij hebben ons geweldig geamuseerd (ik denk aan Sinterklaas en 
Halloween bijvoorbeeld), hopelijk jullie ook!
So long, and thanks for all the fish!
    Lucie & Jeffrey, Interne ’10-‘11



VTK-Tweedaagse aka VTK-Weekend!
De boog kan (bijlange) niet altijd gespannen zijn, dus wordt het 
na dat maandje zweten achter de bureau opnieuw tijd om nog 
eens te genieten van de geneugten des levens. Uiteraard is VTK 
er om die geneugten aan te bieden! Wat mag je zoal verwachten? 
BBQ, cantus (waarbij de nieuwe praeses het beste van zichzelf 
zal geven), feestjes, zotte activiteitjes... Kortom leute en plezier 
tegen een werkelijk belachelijke prijs van 10 euro! Dit alles gaat 
door van 3 tot 5 juli in Lille, Antwerpen. Akkoord, dat is ver, maar 
het is bereikbaar met het openbaar vervoer. Sleep wat vriendjes 
mee en zorg voor entertainment op de trein, want dit weekend 
wil je gewoon niet gemist hebben! Meer info en inschrijving op 
de site.

Yoh mensen van de Plateau !
Zoals jullie ongetwijfeld weten organiseert BEST Ghent dit jaar weer een schitterende 
SUMMER COURSE. Wie de sfeer eens wil komen opsnuiven of alles wil te weten ko-
men over “Ecopolis – smart, low carbon city” kan steeds komen naar een van de boei-

ende lessen! Iedereen is welkom en 
het lessenschema is te vinden op:  
h t t p : / / v t k . u g e n t . b e / b e s t / 
summer11
Mensen die liever de handen uit de 
mouwen steken, zijn altijd welkom 
om te helpen op een van de fantas-
tische activiteiten. Contacteer Bart 
– wannabe pornstar – De Langhe op  
ghent@best.eu.org

Help mee met IAESTE!
Ben je op zoek naar leuke activiteiten tijdens de zomer? Help 

dan mee studenten 
te ontvangen en trips 
naar Brussel, Parijs, 
Amsterdam, Leuven... 
te organiseren.
Ben je op reis deze 
zomer of vertoef je 
in mooiere oorden? 

Leen dan je kot uit aan IAESTE, wij laten een buitenlandse sta-
giair in je kot verblijven, met een vergoeding natuurlijk!
Stuur een mailtje voor meer informatie naar  
iaeste@vtk.ugent.be!



Traditioneel organiseert VTK een super 
deluxe onthaalweekend voor de nieuwe 
studentjes aan onze faculteit, die zo een 
eerste glimp van VTK en het studenten-
leven kunnen opvangen. Natuurlijk is dit 
volgend jaar niet anders! Bach Launch, 
voor de  gelukkigen onder jullie roept 
dit ongelooflijke herinneringen op. Het 
is een weekend met vette feestjes, een 
proffengesprek, een eerste cantuserva-
ring en veel nieuwe vriendschappen. Dit 
gaat door van 19 tot 21 september en bin-
nenkort zal meer info te vinden zijn op  
vtk.ugent.be/onthaal.
Vertel het verder aan de (nu nog) 
groentjes van het 6de middelbaar die je 
kent, die de geweldige keuze hebben ge-
maakt om ook burgie of archie te gaan stu-
deren, zodat zij dit jaar bij de gelukkigen 
zijn die meegaan op Bala!

Om meteen al die afschuwelijke exa-
menstress van ons af te gooien, gaan we 
nog eens feesten als echte ingenieurs! 
Tijdens de  Close The Books Party in de 
Cocteau op donderdag 30 juni, krijgen 
jullie al wat jullie gewoon zijn van de 
VTK-fuiven: veel drank voor weinig geld, 
goeie muziek, zotte sfeer en noem maar 
op! Kaarten worden verkocht in de hal 
(een uurtje per dag) of kan je kopen in 
VTK Blauw, waar tegenwoordig op on-
geveer elk tijdstip van de dag wel volk zit.

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert het 
nieuwe feestteam de proclamatiefuif. 
Dit feestje gaat door op 6 juli, zodat we 
die goeie punten kunnen vieren of de 
slechte punten verdrinken. Het feestje 
wordt samen georganiseerd met de meis-
jes (en jongen) van de VLAK. Dit jaar gaat 
dit zot feestje door in het Artevelde Café 
en is de inkom volledig gratis.



Naam:..............................................................................................
Email:...............................................................................................
Voor deze allerlaatste manna nog een goede oude  
normale sudoku. Have fun! De prijs van de week is 5 
kaarten voor de Openingsfuif 2011-2012.

Firnale
Je thesis is ingediend en je 
thesispresentatie is bijna 
achter de rug. Om je stu-
dententijd in stijl af te slui-
ten, organiseert de faculteit 
in samenwerking met VTK 
een aantal activiteiten:
   5 juli: bowling met AIG
   6 juli: cantus
   7 juli: receptie en feest
Er zijn nog enkele plaatsen 
vrij, snel inschrijven is dus 
de boodschap! Dit kan ten 
laatste woensdag 22 juni.
Naast deze activiteiten kan 
elke laatstejaarsstudent 
zich gratis inschrijven voor 
het jaarboek. Het is een 
mooie herinnering aan de 
studententijd en bevat de 
contactgegevens van je 
medestudenten. Je kan je 
ook inschrijven voor het 
jaarboek als je niet naar een 
activiteit komt.

Meer info: 
vtk.ugent.be/firnale

Foto van het jaar


