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 18:30 IFK Tafeltennis   GUSB 
 19:00 Lopen met Sport  Watersportbaan
 21:00   AIG-streekbierengoliarde  ‘t Parlement
di 05/04
 19:00 Codesprint   VTK Groen
 20:00 Kleutercantus   Frontline
woe 06/04
 19:00  Speedteam training   Plateau
 20:00 VTK Show 2011  Groenzaal
don 07/04   
 20:00  VTK Show 2011      Groenzaal

Mijn allerliefste VTK-leden!

De weken worden kalmer en kalmer op VTK-vlak, en dat is maar 
goed ook, want wij kunnen de tijd goed gebruiken en jullie vast ook! 
Gelukkig zitten we ook niet helemaal stil, want er moet nog gefeest, 
gesport en geprogrammeerd worden (misschien niet alledrie door 
iedereen...). De apotheose van deze week is natuurlijk wel de VTK 
Show, waar een heel team letterlijk al maanden voor bloedt, zweet 
en traant. Daarna wordt het tijd voor een welverdiende paasvakan-
tie, waarin we, jawel, mogen... leren! Waarom heb ik ook weer voor 
burgerlijk ingenieur gekozen? 
Nu is mijn inspiratie op, voornamelijk omdat ik veel meer zin heb om 
naar de VLK-Paashaas te gaan dan om dit voorwoordje te schrijven, 
mijn excuses. Om af te sluiten nog een leuke Bond-zonder-naam-
spreuk:  Praat niet recht wat krom is!

Lucie & Jeffrey, Interne ’10-‘11



WEB & ICT werken samen met 
hun medewerkers aan de site 
bij de codesprint. Zin om te 
helpen? Kom dinsdag gerust 
af!

Eerste- en tweedejaars heersen! En al zeker op de 
kleutercantus... De derdejaars en masters mogen 
thuisblijven deze keer, want deze cantus is enkel 
voor de jongsten onder ons.
Het thema is deze keer jeugdhelden! Ga daar maar 
lekker ver in: van Samson tot Pokémon en van K3 
tot bisschop Vangheluwe. Wie in thema verkleed is, 
krijgt 2 Euro Korting.
Voor wie nog nooit gecantust heeft, geen nood. 
Een kwartier vooraf is er een korte initiatie zodat 
je goed voorbereid kunt beginnen!
Inkom: €5 (verkleed), €7 (niet verkleed)

In 2008 organiseerde WELEK voor het 
eerst een robotcompetitie. Een tiental ro-
bots slaagde er toen in om autonoom naar 
het licht te rijden. Voortbouwend op het 
succes van die eerste editie volgde er een 
sumorobotwedstrijd en een heuse tour 
des robots. Ondertussen zijn we toe aan 
een vierde editie van de robotcompetitie.
Dit jaar, op 26 april om 19u 
in de UFO, gaat het opnieuw 
over een heuse sumorobotwed- 
strijd. Verschillende teams zullen hun zelf-
gebouwde robots met elkaar laten duel-
leren. Beide robots worden in een cirkel 
geplaatst en de eerste die er in slaagt om 
de ander uit de cirkel te duwen wint.



Ook dit jaar ontbreekt de VTK Show niet in 
het brede gamma van activiteiten van het 
VTK! Traditiegetrouw wordt er ook dit jaar 
gelachen met de proffen en andere pla-
teaugangers. Het wordt een schitterend  
totaalspektakel van dans, muziek en theater. 
Kom dus zeker kijken op woensdag 6 april 
en donderdag 7 april ! Wie niet zolang kan 
wachten kan alvast de promofilm bekijken 
op onze site!

Lang leve Gent, studentenstad bij 
uitstek! Velen onder ons hebben dit 
academiejaar al een onnoemelijk aan-
tal keren ‘s nachts in de Overpoort ge-
wandeld (lees: gestrompeld).
Hoog tijd dus om ook eens andere oor-
den te verkennen!
Daarom zullen we ook dit jaar onze 
drinkebroers uit Leuven een bezoekje 
gaan brengen.
Kostprijs voor leden: €10
In ruil daarvoor krijg je maar liefst:
- Gratis busreis naar Leuven (met al 
een paar pintjes op de bus!)
- Übercool VTK Kroegentocht T-shirt
- Enkele streekbieren en een 10tal 
pintjes in de Leuvense cafés.
Vooraf betalen t.e.m. 4 mei om 20u in 
VTK Blauw, anders word je van de lijst 
gesmeten!
De bus vertrekt 5 mei om 18u15 aan 
de Rozier en hij vertrekt weer in Leu-
ven om 4u, zodat we rond 5u terug in 
Gent kunnen zijn.

Dinsdag 26 april zal de geschiedenis ingaan 
als de dag dat VTK compleet overboard ging 
met een zotte activiteit! De reden: onze 
prachtige ingenieurs-opleiding bestaan 
maar liefst 175 jaar. Ons plan: zet het plein 
voor het Technicum vol met zotte burgie-
attracties, zet er een dj bij, en maak er een 
feestje van!



FOTO VAN DE WEEK

Naam:................................................................................
Email:.................................................................................
De regels zijn simpel: In elke rij en elke kolom 
komt elk getal van 1 tot 7 precies één maal 
voor, en je moet voldoen aan de opgelegde 
groter-dan, kleiner-dan tekens.
Prijs: een grote fles Duvel 
Winnaar chocoladerepen: Bavo Callens


