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13 - 17 mei:  Overdrachtsweek

Liefste VTK’ers

Het einde is aangebroken, week 
12. Ook al wil je het nog niet 
geloven dat hierna het serieuze 
werk moet geleverd worden, het 
zal toch eens moeten gebeuren. 
Maar niet getreurd ook wij zijn in 
ontkenningsfase en voorzien jullie 
nog enkele evenementjes deze week.
Je kan bv. maandag liters cocktails 
komen degusteren op de 
bucketgoliarde.  Hopelijk zijn jullie 

al ontkatert tegen de woensdag. 
Dan mogen alle VTK leden de 
laatste cantus komen bezichtigen.  
Verder hoeven we niet veel meer te 
zeggen. Voor ons zit onze taak als 
Interne erop. We geven dan graag 
onze fakkel (of micro) door aan Eline 
en Lauranne. Veel succes dames !

xoxo
Dario en Iris

12Urenloop



Laatste keer.

Laatste Goliarde.

One. More. Turn.

Het is de laatste van het jaar, de laatste keer dat we ons compleet kapot 
kunnen drinken vooraleer we achter de bureautafel Griekse letters, rare 
formules en bewijzen uit het hoofd moeten leren.

De laatste wordt er 1 om al voor 23h59 te “vergeten”. Vaten zijn er nog meer 
dan genoeg (lees: infinite beer, this is the end game). Omdat er te veel bier 
zal zijn, verkopen we ook emmers, helaas niet om te beiren. Lekkere cocktails 
van een volle liter aan de spotprijs van 5 euro. Tzijn straffe!
Kom nog een laatste keer feesten met Les Intouchables en Nico!

Be there or be not there. 

Bucket Goliarde

Het einde van het semester nadert, deadlines sluipen dichterbij, en hier en 
daar neemt een paniekaanval de bovenhand. Velen lopen permanent met 
een laag je angstzweet op hun voorhoofd. “Fuck, weer teveel gezopen dit 
semester”, “volgend jaar ga ik naar alle lessen”, “vanaf nu sluit ik mij op en begin 
ik te studeren”. De drie meest uitgesproken zinnen in Gent en omstreken, 
slechts één van hen bevat een kern van waarheid.

Aan de zeldzame groep die er de komende weken toch nog in slaagt om hun 
semester te redden: Kom nog een laatste keer zuipen voor je je grot inkruipt. 
Aan degenen waarvoor alle hoop verloren is: Kom nog een laatste keer zuipen, 
het is nu toch te laat.

Volgende woensdag (15/05) gaat de laatste cantus van het semester door. 
Deze cantus is open voor VTK leden en kost €6.
Ook zal de cantor van volgend jaar verkozen worden. Net zoals in september, 
zal ieder van jullie een stem hebben.

Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen voor VTK Cantor ‘19-’20 door 
een mailtje te sturen naar schachtentemmer@vtk.ugent.be.

Zwanenzangcantus





Proficiat Lisa Sonck, jij wint 
een Studentbox, ideaal om 
uw blok mee te beginnen. 
Je mag die vanaf maandag komen 
halen in blauw.   Deze keer geen prijs, 
aangezien het de laatste is. Hoe dan 
ook laat je maar gaan.

Puzzel van de week 

Maandag 13/05   

 19:00 FRiS vergadering 7   Simon Stevin  
 19:15 Lopen rond de watersportbaan  GUSB   
 20:00 BEST AV13    The Foundry  
 21:00 Bucket Goliarde    Delta

Dinsdag 14/05 
    - -     -

Woensdag 15/05 
 18:00 Medewerkersbedanking   Delta   
 20:00 Zwanenzangcantus   Delta

Donderdag 16/05 
 - -     -

VTKalender 


