
23 februari - 1 maart
Heeeeey VTK’ers!

VTK gaat een drukke week tegemoet zoals 
je kan zien. Onze nieuw gedoopten organ-
iseren hun eigen cantus, onze geldkraan 
wordt onderhouden met de jobfair, sport 
brengt ons weer enkele overwinningen 
en feest zal 24 uur lang de porters jullie 
2de thuis maken. EBEC is ook zeker een 
aanrader en een must om als burgie eens 
gedaan te hebben.

                       Enjoy!!!
Gabor en Joey

17:45 IFK Badminton voor geklasseerden                   GUSBma 23/02

wo 25/02

di 24/02

 MAN N A 15 

19:00 Intro tot Git               Technicum

17:00 Local EBEC Ghent                       UFO

21:00 Jeneverloop II                  Plateau
21:00 Lentegoliarde                           Porter House

do 26/02

20:00 Kleutercantus                 Salamander 
12:00 jobfair                      ICC Gent

17:45 Initiatie baanwielrennen                      Wielercentrum E.Merckx

19:45 Rugby try-outs               Blaarmeersen

19:45 VTK @IFK zwemmen                       GUSB
20:00 VVN sterrenkijkavond+lezing                     S9
12:00 24 uur van de porter                     Porter House



Bierpottenverkoop:
VTK-ers, jullie kunnen vanaf nu je 
eigen VTK-bierpot komen halen! Een 
groot halveliterglas met ons eigen 
schild erop voor slechts €6.5, het 
perfecte accesoire voor op je kot! Kom 
er nu om in VTK blauw.

VTK show:
De voorbereidingen voor de show zijn 
al volop bezig. Hiervoor is cultuur nog 
steeds opzoek naar een bandje, 
dansers, acteurs en mensen om mee te 
helpen aan het decor. Indien jij interes-
se hiervoor hebt, stuur dan een maitlje 
naar cultuur@vtk.ugent.be. 

Rugby try-outs:
Donderdag vinden de rugby ty-outs 
plaats! Heb je altijd al eens zin gehad 
om deze sport eens uit te proberen? 
Aarzel dan niet en kom gewoon naar 
het rugbyveld aan de Blaarmeersen 
om 19u45 of rij gewoon met ons mee 
van aan de Plateau om 19u30. Indien 
je een mondstuk (5€) wenst, zend dan 
vlug een mailtje naar sport@vtk.ugent.
be. De training duurt 2 uur, is gratis en 
wordt geleid door niemand minder dan 
Olivier Collet, burgie en rugbyspeler in 
hart en nieren. Opdat je zo op een ge-
paste manier “in contact” kan komen 
met de sport.

Parkpop:
Wil jij met je Burgie-band Parkpop 
‘15 veroveren? Brand dan snel je beste 
nummers op een demo en bezorg deze 
aan VTK Cultuur. Opgelet, dit jaar 
moeten we het met een band minder 
stellen in de line up, zie dus dat je met 
een vies goede demo afkomt! Je muzi-
kaal meesterwerk mag ingediend wor-
den tegen 01/03/15.

Speedteam:
Het sportief hoogtepunt van dit aca-
demiejaar is zonder twijfel de 12 uren-
loop! Van 10u ‘s morgens tot 10 ‘s avonds 
wordt er een aflossingsrace gehouden 
op het Sint-Pietersplein. Traditioneel 
is dit een clash tussen ons en HILOK 
(LO en Kinesitherapie). De voorbije 2 
jaar hebben we bewezen dat we toch 
sportiever zijn en we zijn gebrand om 
daar een derde jaar aan toe te voegen! 
We trainen iedere woensdag-avond op 
de 400m sprint. Bovendien hebben we 
een plekje gehuurd op de buitenpiste 
aan de Blaarmeersen, om zo nog meer 
vordering te kunnen boeken. Afspraak 
om 19u aan de Plateau en 19u15 aan 
het GUSB, we zorgen zoals steeds voor 
water en Aquarius.

24u van de porter: 
24 uur lang worden activiteiten ge-
organiseerd in de Porter House door 
VTK, Vlak, Chemica, Politea, Geologi-
ca! Voor de VTK’er die 24 uur lang aan-
wezig is hebben we iets gepland. Meer 
informatie op de facebookpagina.

Truienverkoop:
Heb jij je kans gemist in het 1e se-
mester om een UGent trui aan te 
schaffen met/zonder VTK-logo? 
Kom dan deze of volgende week nog 
langs in VTK Pi om een trui te pas-
sen en te bestellen! Meer info vind je 
op de site: vtk.ugent.be/cursus

Lentegoliarde:
Bij het scannen van je lidkaart kan 
je optioneel bij de feestpraesessen je 
speciale “5voor3” bonnetje kopen. 
(kostprijs 3 euro). Samen met het 
gratis bonnetje krijgen leden dus 6 
pinten voor 3 euro! We verkopen 
100 bonnetjes.



 FOTO VAN DE WEEK 

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

De puzzel van deze week is een 
sudoku. Los hem op en breng hem 
binnen in VTK Blauw voor woens-
dag, en maak kans op een fancy mo-
nopoly spel. De winnaar van vorige 
week is Niels De Wit. Hij mag zijn 
prijs komen ophalen in VTK Blauw. 
Veel plezier en succes deze week!

 PUZZEL VAN DE WEEK 

Volleybal heren


