
20 april - 26 april
Jooow VTK’ers!

Hopelijk hebben van de vakantie kunnen ge-
nieten en hier en daar wat kunnen studeren 
want deze week wordt een heel drukke week 
met VTK. Met onze 12-urenloop die er zit 
aan te komen is er elke dag van de week 
een speedteam training voor jullie. Doe er 
zeker eentje mee zodat we ook dit jaar de 
concurrentie verpleteren. We zien jullie ook 
maandag voor de bekendmaking van de 
kandidaten voor ons toekomstig praesidium. 
Spannend... Tot dan!            Enjoy!!!
 Gabor en Joey

19:00 De week van het speedteam: duurloop                Plateauma 20/04

wo 22/04

di 21/04

MAN N A 21 

11:30 Pannekoekenboef @Zwijnaarde                      Parking Magnel

20:00 BEST AV 11                            Aud Magnel

do 23/04

21:00 Bekendmakingsgoliarde                  Porter House 

19:00 FRiS-vergadering 6             VTK Groen

19:00 De week van het speedteam: cross-fit              Plateau

22:00 Duvelfeestje              Twitch

11:30 Preselecties Julienronde                      Sint-Pietersplein
19:30 Jeneverbaseball                       Zuid

17:00 Parkpop                 Amfitheater Citadelpark
19:00 De week van het speedteam: topsporthal               Plateau

20:00 De week van het speedteam: piste           Plateau

21:00 MaChT cocktailfuif                             Twitch



IFK minivoetbal finale: 
Onze minivoetballers hebben het dit 
jaar bijzonder ver geschopt en zijn tot 
in de grote finale geraakt! Na de ne-
derlaag in de veldvoetbal tegen VLK 
zijn we gebrand om revanche te nemen 
in de minivoetbal. Het zal dus een heel 
spannende match worden. Kom daar-
om dus zeker onze ploeg aanmoedigen 
en help hen om de beker te winnen! We 
nemen de trommels mee en natuurlijk 
is er steeds voldoende bier aanwezig. 
Erna gaan we ook nog naar de gusb 
sportsbar, waar we een rondje geven! 
Geen reden dus om niet te komen, tot 
dan!

Duvelfeestje: Het laatste twitchfeestje 
van dit academiejaar is een feit, maar 
heel Gent zal het geweten hebben: we 
pakken weer uit met ons fantastisch 
Duvelfeestje! Voor een luttele twee euro 
inkom (5 voor niet leden) geniet je heel 
de avond lang van Duvels aan 1euro! 
Kom nog een keer samen met ons naar 
de Twitch, en geniet van die heerlijke 
Duvels vanaf 22u!

Bekendmakingsgoliarde:
Kom na twee weken te hebben gez-
woegd op jullie cursussen nog eens ge-
nieten van een gratis pintje in de Porter 
House! Die avond zullen ook de nieuwe 
kandidaat-praesidiumleden bekendge-
maakt worden. Na de voorstelling van 
deze nieuwe generatie volgt er een gra-
tis vat! Tot in de Porters, om 21h!

12 urenloop - speedteam:
Volgende week woensdag is de dag 
waar iedere sportieveling al een heel 
jaar naar uit kijkt. Dan gaat de 12 uren-
loop door, een estafetterace op het Sint-
Pietersplein zelf. Het is dan aan iedere 
burgie en archie om te bewijzen dat wij 
toch net dat tikkeltje sportiever zijn 
dan de LO en kine’s! Kom dus zeker 
een rondje mee lopen of versterk nu 
nog het speedteam door een mailtje te 
sturen naar sport@vtk.ugent.be. Je kan 
natuurlijk ook altijd komen support-
eren, er is altijd heel veel sfeer en het is 
vlakbij! Kom dus zeker eens af en help 
ons naar de overwinning, C’mon VTK!

Film: Op 6 mei gaat onze laatste cultu-
uractiviteit door! Dit niets minder dan 
de avant-première van de Dark Horse! 
Je kan je inschrijven vanaf 27 april via 
de site! Maar hou alvast deze datum 
vrij!

Jeneverbaseball!!!:
Na 2 weekjes zwoegen op die cursussen 
is het nog eens tijd om helemaal ‘los te 
gehen’! Nu woensdag presenteert sport 
u dan ook de ideale indrinkgelegen-
heid: Jeneverbaseball. De inschrijvin-
gen staan reeds open, maar misschien 
zijn er nog een aantal plaatsjes vrij. 
Opvullen die handel! Het event zal aan-
vangen om 19u30 in het Zuidpark. En 
diegenen die er niet genoeg van 
krijgen kunnen ‘s avonds mee afzakken 
naar het Duvelfeestje in de Twitch. Het 
belooft dus een (on)vergetelijke avond 
te worden!

Parkpop: 
Na de show is het tijd voor onze an-
dere grote activiteit: parkpop! Vanaf 
vijf uur zullen verschillende burgie-
bandjes het beste van zichzelf geven 
in het citadelpark! Onze headliners 
zijn Douglas Firs en Willow! Kom 
dus zeker af op donderdag 23 april 
voor dit gratis festival.

MaChT cocktailfuif:
Na het succes van de afgelopen 
jaren pakt MaChT op dinsdag 21 
april (vanaf 21u) opnieuw uit met 
een cocktailfuif in de Twitch. Vijf 
topcocktails en blue thrill shotjes, 
aan slechts 10€ voor 5. Allen daar-
heen voor een geweldig feestje!



 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 coole prijs. 
De winnaar van vorige week is 
Tybo Van Acker. Hij mag zijn prijs 
komen ophalen in VTK Blauw. Veel 
plezier en succes deze week!

 PUZZEL VAN DE WEEK 

Lentefuif

Nieuwe winkel te Sint-Pietersnieuwstraat 138!


