
 22 september - 28september 
Hey VTK’ers!

De vakantie mag dan wel voorbij zijn, 
maar treur niet. VTK heeft weer van-
alles gepland om jullie door de lesweken 
te entertainen. Naar gewoonte beginnen 
we vanavond met onze twee vaste activ-
iteiten: lopen rond de watersportbaan 
om je conditie op peil te houden en de 
goliarde om je verloren kilootjes met een 
lekker pintje terug te winnen. Verder is 
er voor elk wat wils deze week. Je kan 
komen feesten op de cantus, 

awesome surfmoves showen op de wake-
boardsessie met de sporties of gewoon 
lekker gezellig Gent leren kennen met 
onze stadswandeling. Je eerste lesweek is 
dus mooi gevuld. We wensen je dan ook 
veel plezier en hopen jullie zeker terug 
zien op deze fantastische 
activiteiten! 

Enjoy!!!
Gabor en Joey

19:00 Lopen rond de watersportbaan   Plateau

18:00 Openingscantus        Twitch

14:45 Wakeboarden      Lakeside Paradise

18:00 Stadswandeling       François 
Laurentplein

12:00 Student Kick-Off      Sint-Pieterplein

ma 22/09

wo 24/09

di 23/09

do 25/09

21:00 Openingsgoliarde       Porter House

 MAN N A 1 



Excursie wil het jaar goed inzetten 
met een gloednieuwe chille activiteit. 
Altijd eens Gent willen verkennen? Voor 
de nieuwe studenten onder jullie is dit 
de perfecte kans om eens wat Gent op te 
snuiven. Ook de anciens kunnen heel wat 
bijleren van de rijke Gentse stadscultuur.

Met deze activiteit trappen we het recruit-
mentjaar af. Laatstejaars mogen gratis mee 
gaan karten in Worldkarts Flanders Indoor 
Karting te Kortrijk. Op dit event zullen ook 
zes bedrijven zich voorstellen, eerst aan de 
hand van een korte presentatie. Vervol-
gens kan je al je vragen op hen afvuren in 
een panelgesprek. We sluiten de avond af 
met een heerlijk walking dinner. We delen 
nog mee wanneer de inschrijvingen open 
gaan. Houd dus zeker de site in het oog!

Het academiejaar is amper in-
gezet, of we staan al klaar met 
de openingscantus! Zowel er-
varen cantussers als nieuwe en 
onschuldige eerstejaars, jullie 
zijn allemaal welkom! Vergeet je 
wel niet in te schrijven op te site 
want dit is verplicht. Zij die geen 
codex hebben kunnen er hier 
ook eventueel een aanschaffen. 
Afspraak om 20h in de twitch.

Nu donderdag gaan we met 17 
beachboys en surfchicks een 
avondje wakeboarden op het meer 
van Lakeside Paradise te Knokke-
Heist. We hebben van 18u tot 20u 
exclusief toegang tot de kabelbaan 
onder begeleiding van een gediplo-
meerde monitor. Huur van het 
materiaal en vervoer met de trein is 
in de prijs inbegrepen! Dit alles voor 
de prijs van slechts 20 euro voor 
leden en 22 euro voor niet-leden.
Meer info vind je op onze site.

Nu het studentenleven terug 
kan beginnen, wordt het tijd om 
opnieuw aan de conditie te werken!
Gelukkig zijn er nog onze sporties 
van VTK die iedere maandag rond 
de watersportbaan gaan lopen.
Afspraak om 19u aan de 
ingang van de Plateau of 19u15 
aan de ingang van het GUSB.
Be there or be fat!

Zitten jullie in de les en laat 
de prof zich een hilarische 
oneliner ontglippen. Mail deze 
dan samen met de naam van 
de prof en het vak door naar 
s leutelgaten@vtk.ugent.be. 
Je zal hem dan zien staan 
in het volgende ’t Civielke!

Stadswandeling

Recruitment Kick-off
Lopen rond de watersportbaan

SleutelgatenOpeningscantus Wakeboarden

Vanavond is het weer zover! We 
geven de aftrap van een nieuw 
feestjaar, met de openingsgo-
liarde in de Porter House! Kom 
je voor een pintje en een gezel-
lig babbeltje of om eens goed los 
te gaan met je maten, plezier is 
gegarandeerd. Als lid krijg je een 
gratis bonnetje op vertoon van je 
lidkaart, en bovendien profiteer 
je hier sowieso van de promo ‘6 
pintjes voor 10 euro’, die geldt op 
eender welke avond van de week! 
En speciaal voor jullie regelt ons 
feest-team een gratis vat. We ver-
wachten jullie vanaf 21h, tot dan!

Openingsgoliarde



 FOTO VAN DE WEEK 

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

Iedere week staat er in de  manna 
een puzzel. Deze week b eginnen 
we met een gewone  sudoku. Los 
hem op, steek hem voor woens-
dag in de  mannabrievenbus in VTK 
Blauw en win een supercoole prijs!

 PUZZEL VAN DE WEEK 

Goedkoop  kopiëren? Dit kan bij Top Copy! 
Op vertoon van je  VTK-lidkaart krijg je 
immers een exclusieve  korting: kopiëren 
voor slechts 2,5 cent per kopie! Dat is 
maar liefst de helft van de normale prijs! 
TOPCOPY,   
Gebr.Vandeveldestraat 121

3 5

8 6 3

6 1 4

1 7 4 8 6

6 9 7 5

9 2 6 1 7

4 7 5

9 8 2

7 9

Puzzle 1 (Very hard, difficulty rating 0.92)

Generated by http://www.opensky.ca/~jdhildeb/software/sudokugen/ on Wed Sep 17 22:12:07 2014 GMT. Enjoy!

Bach Launch


