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ma 27/09   
 08:00    Onthaalontbijt      Hal Plateau   
 14:00  Dagdisco       ‘t Parlement
 18:30  IAESTE Vergadering 1  VTK Groen  
 19:00 Lopen met Sport  Watersportbaan
 21:00   Openingsgoliarde      ‘t Parlement
wo 29/09
 19:00 Student Kick-Off  St.-Pietersplein
don 30/09  
 11:00  Sport Kick-Off      Plateau  
 18:00  Peme-avond       Therminal  
 22:00  Peme-afterparty      ‘t Parlement
 19:00 Doopvergadering  VTK Rood

Mijn allerliefste VTK-leden!

Is het niet geweldig leuk dat het jaar weer is begonnen? Akkoord, 
die cursussen zijn daar al weer, en proffen die verwachten dat je 
naar de les gaat, maar dat valt allemaal in het niets bij al de fantas-
tische activiteiten die VTK weer voor jou gepland heeft. Ik weet niet 
hoe het met jullie zit, maar ik kijk al weken uit naar die eerste weken. 
De openingsgoliarde, openingsfuif, openingscantus, onthaalont-
bijt, sport kick-off,… Een hele zomer waren wij in de weer om ook 
dit jaar de beste kring van Gent te blijven, en dat allemaal voor 
onze leden, oud en nieuw. Dus ik zou zeggen, ga genoeg naar de 
les, probeer de leerstof ietwat bij te houden, maar geniet vooral ge-
woon van 2010-2011!

Lucie & Jeffrey, Interne ’10-‘11



De allereerste IAESTE vergadering 
van het jaar. Omdat het de eerste 
is, mag iedereen die wel zin heeft 
om zijn steentje bij te dragen aan 
IAESTE eens een kijkje komen ne-
men.

maandag om 18h30 in VTK Groen

OPENINGSGOLIARDE

Een maandagavond zonder goliarde is als 
een examen van professor Brackx met een 
deftig slaagpercentage, ondenkbaar!

Het woord “goliarde” dateert al van in de 
middeleeuwen, toen gebruikte men dit 
voor een bijeenkomst van dichters en 
erudiete dronkelappen. Dit is de dag van 
vandaag nog niet veel veranderd, op die 
dichters na dan. Deze bijeenkomst is de 

ideale gelegenheid om met je studiege-
noten en tevens beste vrienden gezellig 
bij te praten over de stoten die je het wee-
kend ervoor uitgestoken hebt. Naarmate 
de avond vordert, wordt de muziek iets lui-
der gezet zodat we de avond waardig kun-
nen afsluiten zoals alleen echte VTK-ers dat 
kunnen, feestend als de beesten!

Iedere burgie of archie die voor midder-
nacht arriveert, krijgt van ons een gratis 
bonnetje, en omdat het de eerste goliarde 
is, krijgen vroege vogels die er voor 22h 
zijn er 2. Alsof dit nog niet genoeg is, smij-
ten we er ook nog eens gratis vat tegen 
aan! Voor VTK-leden kost een pint trouw-
ens slechts 1,60 Euro in ‘t Parlement.

SPORT KICK-OFF

Bij de vermoeiende beklimming van de Plateauberg, waarbij de muur of Alpe 
d’Huez in het niets vervagen, kunnen we je niet helpen. De afdaling daarentegen 
maken we nog plezanter. Zet je schrap in een bootje en ‘snel naar de bel’ langs 
onze vette waterslide! Uiteraard zullen de niet-waaghalzen kunnen genieten 
van de hilarische taferelen en randactiviteiten met een frisse pint in de hand 
en sfeermuziek op de achtergrond!

PETER- EN METERAVOND

Die eerste weken kunnen nogal angstaanjagend 
zijn voor een verse eerstejaar. Gelukkig helpt 
VTK je (zoals altijd) uit de nood! Oude rotten 
(oftewel tweedejaars) helpen je met plezier met 
al je moeilijkheden, vragen, muizenissen. Ze kun-
nen je misschien wel aan opgeloste oefeningen 
helpen, en geven je nuttige tips over bepaalde 
proffen. Kortom, een peter of meter hebben is 
gewoon ontzettend handig! Kom dus zeker af 
naar de Therminal op donderdagavond.

Missers of hilarische quotes van proffen: 
altijd grappig! Als je tijdens de les iets lu-
dieks hoort, mail het dan zeker naar pers@
vtk.ugent.be zodat de rest van de Plateau er 
ook mee kan lachen in ‘t volgende ‘t Civielke!
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DAGDISCO

Opdat de overgang van vakantie naar 
het nieuwe academiejaar niet te plots 
zou verlopen, voorziet jullie favoriete 
studentenclub een dagdisco in ‘t 
Parlement!
Het loont zeker de moeite om langs te 
komen, want doorheen de dag voor-
zien wij wedstrijdjes (ad fundum, 
bierpong, ...) waarmee onder andere 
toegangskaarten en drankbonnen 
voor de openingsfuif te winnen zijn!

Missers of hilarische quotes van proffen: 
altijd grappig! Als je tijdens de les iets lu-
dieks hoort, mail het dan zeker naar pers@
vtk.ugent.be zodat de rest van de Plateau er 
ook mee kan lachen in ‘t volgende ‘t Civielke!

RECRUITMENT KICK-OFF

Traditioneel wordt het jaar voor de laastejaars ingeluid met 
de Recruitment Kick-Off. De Kick-Off houdt in dat jullie gratis 
kunnen karten, afgewisseld met bedrijfsvoorstelling van en-
kele grote bedrijven zoals AB Inbev, ExxonMobil, Bain, Philips, 
... Daarna volgt er een panelgesprek en als afsluiter krijgen jul-
lie een heus diner voorgeschoteld. Deze activiteit is helemaal 
gratis voor jullie! Het enige dat jullie hoeven te doen is je CV uploaden op het RAP (www.
vtkrecruitment.be) en dan kunnen jullie je inschrijven voor dit leuke event!

OPENINGSCANTUS
De tijd is weer gekomen om een nieuw cantusjaar in te zetten!  Zeg nu zelf, een avond gevuld 
met bier drinken, gezellig samenzijn met je vrienden en daarbij de meest prachtige liederen 
die de Vlaamse muziekwereld kent meebrullen, dat wilt toch niemand missen?! Omdat het 
de eerste van het jaar is, komen beginnende cantussers best wat vroeger. Omstreeks 19h40 
zullen de festoren jullie inleiden in de wondere wereld van het cantussen! Afspraak volgende 
week woensdag om 20h in de Frontline. Inschrijven kan op de site!

OPENINGSFUIF

Binnen enkele weken, op 20 oktober is het weer tijd voor 
hét feestje van het eerste semester, de VTK openingsfuif!
Die avond toveren we de Vooruit om in een absoluut 
feestparadijs met DJ’s zoals Fou Concept, DJ Redking en 
Pulp Mixion. Omdat VTK altijd dat beetje meer wil bie-
den, voorzien we omstreeks middernacht een special act 
van de D-Devils!
Het loont zeker de moeite van op tijd te komen, want 
de eerste bezoekers voorzien we van gadgets die je on-
getwijfeld zullen helpen in een duivelse sfeer te komen.
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Er zijn slechts twee simpele regels om deze ‘3is2much’-puzzel op 
te lossen: 
1) Vul het raster op met nullen en enen, zodat elke rij, elke kolom, 
en elke 3x4-box een gelijk aantal nullen en enen bevat.
2) Niet meer dan twee nullen en enen mogen zich naast elkaar 
bevinden, horizontaal of vertikaal.
Drop je opgeloste puzzel in VTK Blauw en wie weet win jij wel een 
tiendelige badset!

Als VTK-lid krijg je een op 
vertoon van je lidkaart 
een exclusieve korting 
bij TOPCOPY! Je kopieert 
er voor slechts 2,5 cent 
per kopie.  Dat is maar 
liefst de helft van de nor-
male prijs! Deze prijs is 
geldig voor gelijk welke 
hoeveelheid kopies én 
zowel in het filiaal in 
de Sint-Pietersnieuw-
straat als het filiaal in de 
Gebr. Vandeveldestraat.

JOUW LIDKAART, ALTIJD OP ZAK!
Wellicht ben je op dit moment - of 
binnenkort - de trotse bezitter van 
de VTK-lidkaart.
Deze is niet alleen bijzonder flashy 
of handig om flinke korting te krij-
gen op je cursussen.
Met je VTK-lidkaart kan je zoveel 
meer! Op vertoon ervan krijg je op 
de goliardes een gratis bonnetje 
en een lagere toegangsprijs op alle 
activiteiten. Bovendien is je lidkaart 
voorzien van een unieke barcode, die 
wij kunnen scannen. Op die manier 
weten we wat er onder onze leden 
leeft en beweegt en kan VTK jullie 
steeds betere activiteiten aanbieden.

Foto van de week
Inzendingen welkom!
Meer foto’s op 
vtk.ugent.be ->media->fotoboek


