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25 April - 29 April : 12Urenloop Week

Hey VTK’ers!

Week 9 is aangebroken en dat 
kan maar 1 ding betekenen, de 
12Urenloop. Kom woensdag zeker 
een kijkje nemen op het Sint-
Pietersplein om onze VTK-lopers aan 
te moedigen!

Ook is er uiteraard de wekelijkse 
goliarde, die deze week in het teken 
van zwijntjes (ook wel gekend als 
studenten)staat, en cantus.

Eerder zin om iets bij te leren? Kom 
langs op de Raspberry Pi workshop, 
georganiseerd door web & ICT!

Ook bij IAESTE kan je deze week 
terecht op de quiz, of de AV als je 
wil bijleren over hun aanbieding aan 
buitenlandse stages!

Veel liefs,
Lauren, Gwendolyn en Anouk



VTK @ 12 
URENLOOP

De 12UrenLoop is terug van 
weggeweest, en ook dit jaar 

gaan we opnieuw voluit voor de 
beker: We are speed!

Op woensdag 27 april gaat het 
meest prestigieuze sportevent van 
het jaar weer door. Een event dat 
zowel de Champions League als de 
ronde van Frankrijk in de schaduw 
plaatst: De 12urenloop! 12 uur lang 
zullen studentenverenigingen zoveel 
mogelijk toertjes lopen tegen elkaar 
om uit te maken wie nu de sportiefste 

kring is.

Natuurlijk 
hebben we 

meer nodig 
dan sporters 

alleen, daarom willen 
we graag alle supporters 

uitnodigen in onze tent met 
bar, zetels, zittribune, en een 

geweldige SUPPORTERSBRUG. 
Smeer die kelen en schreeuw onze 

faculteit naar de overwinning!
Winning isn’t everything, it’s the only 

thing!
Let’s be back-to-back champ’s.

VTK, one team, one dream!



ZwijntjesGoliarde
Liefste goliardegangers,

We gaan er geen doekjes om winden, 
het gaat niet proper worden. Nadat 
we delta helemaal hebben opgekuist 
tijdens de Propere Goliarde met 
(gin)-tonic en (bacardi)-cola promo’s 
wordt het eens tijd om er terug de 
zwijnenstal van te maken die het 

altijd al is geweest.
Gedurende de avond zullen jullie 
kunnen genieten van talrijke promo’s 
en gratis drank (lees: Elk uur happy 
hour promo op een andere drank, 
snacks, gratis vat...). Probeer deze 
avond wel nog te overleven zodat je 
woensdag van al je problemen kan 
weglopen op 12urenloop en VTK kan 
helpen opnieuw de overwinning in de 

wacht te slepen!
Zwijnende groetjes

VTK Feest

IAESTE Quiz
Het is weer zo ver! De jaarlijkse quiz 
van IAESTE Gent staat voor de deur! 
Ben je een competitieve quizzer die 
zich met een team van 3 à 5 personen 
wil bewijzen en zo de eerste plek 
zonder twijfel zal veroveren? Schrijf 
26 april in jullie agenda, want dat is 
het moment waarop jouw team zich 

kan bewijzen!

Workshop Raspberry 
Pi
Deze workshop laat je kennismaken 
met de meest populaire single board 

computer aller tijden: de Raspberry 
Pi. Een inleidende presentatie brengt 
je op de hoogte van de specificaties, 
mogelijkheden en beperkingen in 
een IoT-context. Het tweede deel 
van de training omvat een hands-on 
workshop waar je zelf een van de 
verschillende vooraf gedefinieerde 
IoT-projecten implementeert, wat 
inhoudt dat je zowel het elektrische 
circuit bouwt als de opstartcode 
aanpast.
Aangezien deelnemers de 
bestaande Python-code moeten 
aanpassen, is enige kennis van 
b a s i s p r o g r a m m e e r c o n c e p t e n 
vereist. Kortom, deze workshop is 
voor studenten die graag eens van 
achter hun boeken willen kruipen en 
hun handen uit de mouwen willen 
steken voor een allround IoT-project. 
Tot slot, de belangrijkste vereiste is 
gewoon oud enthousiasme en een 
grote interesse voor IT. Oh en een 
laptop, neem er zeker eentje mee!



VTKalender 

De winnaar van vorige week is 
Bo De Munck! Jij wint lekkere 
paaseitjes, ze liggen in VTK Blauw 
te wachten.

Deze week hebben we een Suguru 
voor jullie. Vergeet niet jouw 
oplossing in de brievenbus in VTK 
Blauw te steken of door te mailen 
naar communicatie@vtk.ugent.be.

naam...................................................

e-mail...................................................

Puzzel van de week 

Maandag 25/04
 19.00 FRiS AV 7   Campus Kortrijk
 19.30 Lopen op maandag  Plateau
 21.00 ZwijntjesGoliarde   Delta

Dinsdag 26/04 
 19.00 Workshop Raspberry Pi  Plateau
 19.30 IAESTE Quiz   Coupure

Woensdag 27/04
 09.00 VTK @ 12 URENLOOP  Sint-Pietersplein
 19.30 IAESTE AV 10   VTK Groen
 21.00 Champoins League  Delta Lounge

Donderdag 28/04
 20.00 Olympische Cantus  Delta


