
 MANNA 13 

 di 12/02  
 19:00 Kommaneuken ‘t Civielke 3  VTK Groen 
 wo 13/02 
 19:00 Cultuur Infomoment VTK Show  VTK Groen 
 20:00 Recruitment Qualifying Round for the Accenture Master Class 
Vlerick Management School  
 21:00 Feest Midweekgoliarde Porter House
 do 14/02 
  

 Dag VTK’ers! 

De dagen zijn weer aan het lengen en 
nieuwe cursussen zullen stilaan hun 
rechtmatige plaats op je boekenplank 
beginnen opeisen. Dit kan maar één 
ding betekenen: een nieuw semester 
is aangebroken! Deze heuglijke gebeur
tenis dient op gepaste wijze gevierd 
te worden natuurlijk. Met twee extra 
dagen vakantie! Nu we die gehad hebben 
is het weer tijd voor het echte werk: 
op woensdag hebben we de midweek
goliarde. Benieuwd hoe iedereen ‘den 

blok’  overleefd heeft? 
Voor de rest durven we bijna niet overlo
pen wat je dit semester nog te wachten 
staat... Nu je nog verse goede voorne
mens hebt! 
 
Lentefuif, Galabal, Parkpop, Show, 12u
loop, Lustrumweek, Jobfair, Thermilan, 
Rome en Schotlandreis, Bier bowling, 
Speeddaten, Men’s/Ladies Night, 
Goliardes en Cantussen in overvloed... 
There, you had it!

Tot een dezer,
Laurien en Emma

 11 februari  17 februari 

 di 12/02 
 19:00 Kommaneuken ‘t Civielke 3  VTK Groen 
 wo 13/02 
 19:00 Infomoment VTK Show   VTK Groen 
 20:00 Qualifying Round for the Accenture  Vlerick Management School 
  Master Class    
 21:00 Midweekgoliarde   Porter House 

 VTKalender 



 HEROPENINGSGOLIARDE 

Op maandag 18/02 is er dan de echte 
heropeningsgoliarde, waarbij we zoals 
altijd een bonnetje geven aan de leden 
die voor middernacht toekomen. Omdat 
het de eerste echte goliarde is van 
het tweede semester, geven we zelfs 
2 bonnetjes aan de leden die voor 22u 
toekomen! 

 LENTEFUIF 

Woensdag 20/02 beginnen we ineens stevig 
aan het tweede semester met onze bek
ende Lentefuif, ook dit jaar pakken we uit 
met de ondertussen traditionele 5 pintjes 
voor €3! Naast deze goedkope drank zal de 
muziek ook in orde zijn met Fou Concept, X
Tof en F*ck Mary Kill. Als special act dit jaar 
zetten zowaar een student op het podium; 
ongetwijfeld zal hij met zijn gele fiets naar 
de Vooruit komen... Het is namelijk niemand 
minder dan Rapper Jérome!

 SPORT 

Door de krokusvakantie 
hebben we ons eerste 
maandagloopje rond 
de Watersportbaan 
niet kunnen doen, maar 
maandag 18/02 pikken 
we de draad weer op. Op 
24 april vind ook de 12UL 
plaats en om een plaatsje 
te veroveren in het 
felbegeerde Speedteam 
kan je best wat extra 
training gebruiken. 

 SPEEDDATING 

Vind je dat het eindelijk tijd is om de lief
de van je leven te ontmoeten of heb je 
zin in een romantisch avondje, kom dan 
naar onze Speeddating. Deze gaat door 
op dinsdag 26 februari in de Therminal om 20:00. In een 
gepaste omkadering en sfeer krijg je de kans om telkens 
het beste van jezelf te laten zien en dit in slechts enkele 
minuten tijd. Wie weet zit diegene waar jij al zo lang op 
wacht wel tussen de deelnemers! Deze activiteit wordt 
georganiseerd in samenwerking met VLK, VLAK en 
VPPK, dus het zullen niet enkel burgies/archies zijn die 
deelnemen. Inschrijven kan via www.boerekot.be!

 MIDWEEKGOLIARDE 

Het is zover! De planning voor 
de komende maandagavonden 
ligt eindelijk weer vast! 
Deze eerste week van het 
nieuwe semester zijn we 
echter gestart met een paar 
vakantiedagen, dat betekent 
uiteraard niet dat er geen 
goliarde zal zijn deze week! De 
eerste woensdag houden we 
een speciale midweekgoliarde 
om de overgang van vakantie 
naar school goed te maken.  
Afspraak in de Porters om 21:00. 



 HEROPENINGSCANTUS   

Het nieuwe cantusseizoen 
begint en we starten op 26/02 
ook ineens met een primeur: 
Geen vuil zaaltje van de Front
line, geen Pottie die onze can
tus komt verstoren en de vrou
wen lastig valt... We cantussen 
namelijk in de Twitch! Hierdoor 
is er ineens de mogelijkheid op 
een aansluitend feestje en we 
drinken dus ook Stella i.p.v. Maes 
of een ander tweederangs bier.
Inschrijvingen gaan open
op dinsdag 19/02 om 19:00.

 INFOMOMENT 
 VTK SHOW 

Voor diegene die nog met 
laatste twijfels zitten om 
mee te werken aan de VTK 
Show, geven we op 13/02 
om 19:00 een kort infomo
ment in VTK Groen. Je kan 
hier te recht met al je vragen 
en opmerkingen. We kunnen 
altijd extra enthousiaste 
decor, dansmedewerkers en 
acteurs gebruiken ! Je zal er 
zeker geen spijt van hebben, 
de Showweek wordt de leuk
ste en gezelligste week van 
het semester en je kan deel 
uitmaken van een fantas
tisch team! 

 COMEDY NIGHT 

Ook dit jaar wordt het weer lachen 
geblazen op de VTK Comedy Night. 
Voor de luttele prijs van 3 euro (lid) 
of 4 euro (nietlid) kan je genieten 
van een schitterend optreden van 
de improvisatiegroep ‘De Nonsens 
Alliantie’ en de standup comedian 
Seppe Toremans. De Comedy Night 
gaat door op donderdag 28/02 om 
20:00 in De Centrale. Kaarten zijn te 
koop vanaf woensdag 18 februari in 
VTK Blauw of in de hal van de Plateau.

 BIERBOWLING 

Donderdag 28/02 vindt 
onze tweede bierbowling 
plaats. Indien je niet 
gelooft hoe leuk dat wel 
niet is, vraag je het best 
eens na aan de mensen 
die zich nog iets kunnen 
herinneren van de eerste 
bierbowling. Inschrijvingen 
gaan open op donderdag 
21 februari om 19:00 op een 
website die al lang jullie 
homepage moest zijn!



Naam:........................................ e-mail:....................................................

Om kans te maken op de eerste prijs 
van het semester moeten jullie maar 
liefst twee puzzels tot een goed 
einde brengen! Steek deze puzzels 
ingevuld binnen in de mannabrieven
bus in VTK Blauw voor woensdag 
20/02.

D O C U M E N T  P R I N T I N G

N
V

 PUZZEL VAN DE WEEK 


