
30 maart - 05 april
Jooow VTK’ers!

Deze week zullen enkele fiere cultuur-
mensen de vruchten kunnen plukken van 
maandenlang werk. Inderdaad je raad het 
goed het is showweek. Kom zeker kijken 
hoe onze acteurs schaamteloos onze prof-
fen hun slechtere kantjes in de verf zetten. 
Bij deze direct ook een kneukeltje voor al de 
medewerkers van de show. Zonder jullie was 
het nooit gelukt!
                         Enjoy!!!
 Gabor en Joey

19:00 Lopen rond de watersportbaan            Plateauma 30/03

wo 01/04

di 31/03

 MAN N A 20 

18:00 Kommaneuken 5e ‘t Civielke                        VTK Groen

20:45 IFK veldvoetbal halve finale                          Hogeschool Gent

do 02/04

21:00 Richtingdrinkgoliarde                  Porter House 

19:00 IFK badminton dubbels gemengd           GUSB

20:00 Cantus                         De Salamander

19:00 IFK rugby              Blaarmeersen

19:00 Speedteamtraining VIII                      Plateau
20:00 VTK Show (1)                       Scala

20:00 Lezing VVN: zonnewaarnemingen              S9, Auditorium A0
20:00 VTK Show (2)                       Scala

20:00 Ontmoetingsavond met werkende fysici           S9, lokaal V2



VTK Show: 
Woensdag en donderdag gaat de jaar-
lijkse show nodig. Indien je nog geen 
kaarten hebt, rep je dan vlug naar de 
hal van de Plateau want dit spektakel 
wil je voor geen geld van de wereld 
missen!

IFK rugby: 
“Nu donderdag vindt het IFK rugby 
plaats op het rugbyveld aan de Blaar-
meersen (aanvang 16u30)! Zin om 
eens van deze sport te proeven? Aarzel 
dan niet en schrijf je in via het event 
op de site! De meeste kringen stellen 
vrij onervaren spelers op, dus je moet 
zeker geen senior lijnspeler zijn om 
mee te doen! Wij zorgen voor truitjes, 
broekjes, sportdrank en zelfs frieten 
achteraf. Geen reden om niet te komen 
dus. Sta je liever langs de kant om te 
zien hoe wij het beest uithangen? Kom 
dan gewoon supporteren (beer inclu-
ded)!”

Richtingdrinkgoliarde: 
Op deze goliarde wordt uitgemaakt 
welke richting het beste pintjes kan 
verzetten! Zullen het de brakkers van 
de werktuigkunde zijn? Of eerder de 
underdogs van de bouwkunde? Ver-
geet bij het afhalen van de pintjes aan 
de barman niet te zeggen in welke rich-
ting je zit. De wekelijkse bonnetjes voor 
12u worden uiteraard ook uitgedeeld.

Go Chemische Technologie en 
Materiaalkunde!!!!!!

Parkpop: 
Op 23 april gaat parkpop door. Daar 
geven drie burgiebandjes het beste van 
zich zelf en mogen we ook twee topna-
men verwachten. Zet dit dus zeker in 
jullie agenda want dit is bovendien 
helemaal gratis. 

Speedteam: 
Het is de week voor de paasvakantie 
dus de 12urenloop komt steeds dichter-
bij! Als we willen winnen van het im-
mer sterke HILOK moeten we een stuk 
meer lopers hebben dan hen! Je kan nu 
naar de site gaan en op ieder sportief 
evenement staat een link naar alle info 
die je ervoor nodig kunt hebben. Meld 
je dus nu aan voor het speedteam en 
wordt een echte held! Kom ook zeker 
woensdag naar de speedteamtraining 
en stimuleer je korte spiervezels voor 
in de sprint! Zoals steeds verzamelen 
we om 19u aan de Plateau en 19u20 aan 
de piste op de Blaarmeersen.

Cantus: 
Kom dinsdag gezellig mee naar de can-
tus en zing samen met ons liederen als 
‘the wild rover’, ‘boemelaar’ en ‘molly 
malone’ tot in de vroege uurtjes. Deze 
keer geen specifiek thema, maar daar-
door zeker niet minder plezier. En 
uiteraard zal de Overpoort ons hierna 
verder entertainen. Tot dan!



 FOTO VAN DE WEEK 

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

De puzzel van deze week is nu wel een 
binairo. Los hem op en breng hem 
binnen in VTK Blauw voor woens-
dag, en maak kans op een coole prijs. 
De winnaar van vorige week is 
Matthias Vens. Hij mag zijn prijs 
komen ophalen in VTK Blauw. Veel 
plezier en succes deze week!

 PUZZEL VAN DE WEEK 

Karaokegoliarde, nu met extra feels

Nieuwe winkel te Sint-Pietersnieuwstraat 138!


