
 MANNA 18 

 ma 18/03  
 18:30 IFK Badminton    GUSB 
 18:45 IFK Veldvoetbal: halve finale  RUSS 
 19:00  Lopen rond de watersportbaan Plateau 
 20:00  Toastmasters meeting  Vlerick 
 20:00 FRiS vergadering 6   VTK Groen  
 21:00 Shotjesgoliarde   Twitch 
 di 19/03 
 20:00  Cultour: Anamorphosis  Vooruit 
 20:00 Kleutercantus    Frontline 
 woe 20/03  
 19:00 Speedteamtraining IV   Plateau 
 19:00 Workshop Deloitte: cloud computing Auditorium D 
 20:00 Halftime cantus   Frontline 
 don 21/03  
 19:00   ThermiLAN    Therminal  

  18 maart – 24 maart 
 Hallokes VTK-ers,

Even een kort voorwoordje voor 
deze kortere, maar daarom niet 
minder goed gevulde VTK-week. 
Met veel sport en shotjes op 
maandag, kleutercantus op dins-

dag, halftimecantus op woensdag 
weten we alweer wat doen. De 
gamers onder jullie kunnen zich 
ook op Dies Natalis volledig uit-
leven op de ThermiLAN.

 Groetjes,
Emma en Laurien

 VTKalender 



  HALFTIME CANTUS

Het is hoog tijd voor de halftime-cantus! Deze cantus is zowel 
geschikt voor zij die eens goed willen vieren dat ze halverwege 

hun studentencarrière zijn, als zij die liever hun verdriet willen 
verdrinken. Alle derdejaars zijn welkom, of je nu een ervaren 

cantusganger bent of niet.   
Woensdag 20 maart, 20u, Frontline .

 KLEUTERCANTUS 

Zit je in het eerste of tweede jaar en zou je wel eens 
willen weten hoe een cantus nu eigenlijk in elkaar zit? 
Of ben je misschien al een echte cantusser, en heb je 
wel zin om nog eens goed te drinken, liedjes te  zingen 
en je vreselijk te amuseren... Dan is deze cantus op 
dins dag 19/03 ideaal voor jou! Hét moment om te be-
wijzen dat de eerstejaars en tweedejaars ook een 
pintje (of meerdere) kunnen verzetten! Voor degenen die 
voor de eerste keer cantussen is er een korte inleiding 
rond 19u30. Inschrijven op de site!

 CULTOUR: ANAMORPHOSIS  

Cultour is een nieuw project dat opgestart is door het 
FK ter vervanging van de cultuurcheques. Via Cultour 
kunnen wij jullie tickets voor zowel toneel als muziek 

goedkoper aanbieden! De plaatsen zijn echter beperkt, 
dus schrijf je zeker in! Na inschrijving kan je je ticket ko-
men ophalen en betalen in VTK Blauw. Op 19 maart gaan 
we voor de toneelliefhebbers naar Anamorphosis. Meer 

info over de voorstelling is te vinden op de VTK-site!

 WORKSHOP DELOITTE 
 e-Identity, Trust, Security Challenges in context in the Cloud 

Deze avond geeft Deloitte een interessante presentatie over het heden en de toekomst 
van cloud computing. Alle geïnteresseerden zijn welkom in de Plateauzaal om 19u. Achteraf 
is er nog een gratis receptie. Inschrijven kan via de recruitmentsite (vtk.ugent.be/recruit-
ment), je hoeft niet in je laatste jaar te zitten. Woensdag 20 maart. 19u. Plateauzaal.

 VTK SCHILDEN  

VTK komt met iets nieuws op de 
proppen. Je hebt het misschien al 
gezien op enkele praesidiumleden 
hun kiel, maar op de volgende 
cantussen en in VTK-Blauw zijn 
er VTK-schildjes te koop voor de 
ongelooflijke prijs van 3euro.

 SHOTJESGOLIARDE 

Vanavond is het weer de alom bekende 
shotjesgoliarde. We gaan nog een keer 
all the way in de Twitch, want wij drinken 
shotjes en dat gaat vaak heel vlotjes!



 THERMILAN  

ThermiLAN is een 
tweedaagse LAN-party 
van 21 tot 23 maart in 
de Therminal. Zowel de hardcore als de casual gamer zal kun-
nen participeren in verschillende compo’s van verschillende 
games die op PC of op een console met beamer/TV gespeeld 
worden. Drank en eten aan democratische prijzen, een prijsje 
bemachtigen op een of andere compo en je kapotgamen 
met je vrienden tot de vroege uurtjes, geen reden om niet 
de komen dus!

 CULTOUR: ANAMORPHOSIS  

Cultour is een nieuw project dat opgestart is door het 
FK ter vervanging van de cultuurcheques. Via Cultour 
kunnen wij jullie tickets voor zowel toneel als muziek 

goedkoper aanbieden! De plaatsen zijn echter beperkt, 
dus schrijf je zeker in! Na inschrijving kan je je ticket ko-
men ophalen en betalen in VTK Blauw. Op 19 maart gaan 
we voor de toneelliefhebbers naar Anamorphosis. Meer 

info over de voorstelling is te vinden op de VTK-site!

 WORKSHOP DELOITTE 
 e-Identity, Trust, Security Challenges in context in the Cloud 

Deze avond geeft Deloitte een interessante presentatie over het heden en de toekomst 
van cloud computing. Alle geïnteresseerden zijn welkom in de Plateauzaal om 19u. Achteraf 
is er nog een gratis receptie. Inschrijven kan via de recruitmentsite (vtk.ugent.be/recruit-
ment), je hoeft niet in je laatste jaar te zitten. Woensdag 20 maart. 19u. Plateauzaal.

 VTK SHOW        

 Volgende week woensdag en donderdag, 27 en 28 maart, 
is het weer tijd voor het spektakel van het jaar: de VTK 

Show. Al het volledig jaar wordt er gewerkt aan het script 
en sinds dit semester zijn we met man en macht bezig met 
acteren, dansen, knutselen en schilderen. Het belooft weer 

de voorstelling van het jaar te worden waar gretig met 
proffen gelachen wordt! Benieuwd naar het verhaal? Kom 

dan zeker af! De show vindt plaats in de Groenzaal in Sint-
Bavo (op de hoek van de Lange Boomgaardstraat, Gent) 

en begint stipt om 20u30. Deuren gaan open vanaf 20u. 
Op woensdag wordt de avond afgesloten met een gratis 

receptie, op donderdag volgt een after-party in de Porters. 
Tickets zullen te verkrijgen zijn in de hal van de Plateau of 

in VTK Blauw vanaf een week voor de show.

 TOASTMASTERS  

Niet vergeten: maandagavond 
18/03, 20u, Vlerick. Werk op een 
plezante, informele manier aan je 
public speaking skills in het Engels 
op de Toastmasters bijeenkomst!  

  ROMEREIS  

Op 21 maart vertrekken 10 VTK’ers 
naar Rome voor een gezonde 
 dosis cultuur! We wensen hen al-
vast een fijne reis en kijken uit 
naar hun belevenissen! 



 FOTO VAN DE WEEK 

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

Deze week hebben 
we opnieuw een spe-
ciale sudoku voor jullie. 
Steek de opgeloste 
puzzel voor woensdag 
ingevuld binnen in de 
 mannabrievenbus in VTK 
Blauw en maak kans op 
World of warcraft: He-
roes of Azerolth (starter 
deck).

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

N
V

De winnaar van de sudoku 
van vorige week is Anna 
Van Krieken. Proficiat, je kan je prijs komen ophalen in VTK Blauw!

 PUZZEL VAN DE WEEK 

 Galabal in stijl! 


