
4 mei - 10 mei
Jooow VTK’ers!

Het tweede semester loopt stilaan op zijn 
einde en hopelijk zien jullie de komende 
examenperiode wat zitten. Hoe dan ook 
zorgen we ervoor dat je nog perfect kan 
uitbollen met onze laatste activiteiten. Doe 
je geslacht nog eens eer aan op de Mens/
Ladiesnight, kijk met cultuur naar een film 
in VTK-stijl en zing die longen er nog een 
laatste maal uit op de piratencantus.

                Enjoy!!!
 Gabor en Joey

18:00 BMX-initiatie                             BMX-piste Blaarmeersenma 04/05

wo 06/05

di 05/05

MAN N A 23 

18:00 Codesprint V                          VTK Groen

do 07/05

21:00 Ladiesnight                    Twitch 
19:00 Lopen rond de watersportbaan                 Plateau

22:15 Avant-première Dark Horse                      Studioskoop

20:00 Piratencantus                De Salamander

21:00 Mensnight                        Porter House



Ladiesnight: 
Alle VTK-Ladies en vriendinnen, het 
is eindelijk zo ver! Een avondje vol 
verwennerij zonder dat de mannen 
ons kunnen storen. Er zal heel veel 
moois en lekkers aanwezig zijn! Dus 
aarzel niet en laat je nog eens een laat-
ste avondje verwennen vooraleer de 
examenstress toeslaat. We vragen vier 
euro op voorhand te betalen in blauw. 
Hiervoor krijg je al met zekerheid twee 
cocktails en heel wat lekkers. Maar er 
zal meer zijn! Doe dit voor maandag-
middag 4 mei. Dan kunnen de meiden 
die eventueel op de wachtlijst terecht 
gekomen zijn, toch nog afkomen. See 
you soon girls!

Film: Nu woensdag gaat onze laatste 
cultuuractiviteit door! Dit niets minder 
dan de avant-première van de Dark 
Horse! Deze film zal vertoond worden 
voor de eerste keer in België exclusief 
voor ons, in de Studioskoop. 

Mensnight:
Tetten en bier, het wordt een avond 
vol plezier. Een biertje hier en daar, de 
stripster staat al klaar. Misschien beleef 
je wel een straffe stoot. We vertellen het 
je morgen wel als je wakker wordt in de 
goot. Concept van de avond: een avond 
met verrassingsacts van 2 topstripsters, 
afgewisseld met enkele gratis vaten. 
Ondertussen hebben de meisjes hun 
ladiesnight in de Twitch. Vanaf 12 uur 
gaan we dan allen naar daar voor een 
afterparty! De kers op de taart van ons 
feestjaar en van jullie goliardes, dus mis 
dit niet! Tot dan!

Piratencantus:
AAAAARG, Where’s the rum?? 
De laatste cantus van het jaar zal een 
piratencantus worden! De festoren 
kunnen nog een laatste keer met onze 
geliefde praeses de salamander onveilig 
maken! Uiteraard krijgen échte piraten 
korting op de cantus! 



 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 weekendje 
met 2 naar een leuk hotel in Neder-
land. De winnaar van vorige week 
is Jasper Malfait. Hij mag zijn prijs 
komen ophalen in VTK Blauw. Veel 
plezier en succes deze week!

 PUZZEL VAN DE WEEK 

VTK @12 urenloop

Nieuwe winkel te Sint-Pietersnieuwstraat 138!


