MAN N A 2

29 september - 5 september
Hey VTK’ers!

Jullie kunnen met trots zeggen dat jullie de
eerste week hebben overleefd. Applausje
voor jezelf! De afgelopen activiteiten waren
stuk voor stuk goed gevuld en een groot
succes en daar zijn jullie verantwoordelijk
voor. Doe dan ook zo voort want we zijn
nog maar pas begonnen. Deze week is zoals
je kan zien op de kalender behoorlijk druk.
We raden jullie zeker en vast onze eigen Peter en Meter avond aan. Hier krijgen eerstejaarsstudenten de kans om opgenomen te

worden in een PeMe groep van hogerejaars
studenten. Zij zullen er alles aan doen om
hun PeMe-kindjes te doen slagen voor hun
eerste jaar en het met de nodige feestjes en
dergelijke in te kleden. Kom na de PeMe
avond dan ook direct naar de 3 to be Free
om van deze wijze woorden nog wijzere
daden te maken.
Enjoy!!!
Gabor en Joey

ma 29/09 11:15 VTK Kick-Off @Zwijnaarde
19:00 FRiS-vergadering 1 		
21:00 Johny en Marina Goliarde		

Parking Magnel
VTK Groen
Porter House

di 30/09

Flanders Indoor Karting
Topsporthal Vlaanderen
Hal Plateau

15:30 Recruitment Kick-Off		

19:00 Initiatie polsstokspringen		
19:00 BEST Kick-Off
		

wo 01/10 10:00 Sport Kick-Off
19:00 Peter en Meter avond
22:00 3 to be Free
		

		
		

do 02/10 17:00 Workshop graffiti
		
17:00 infomoment IAESTE leden
20:00 Oefenmatch Veldvoetbal
		

Plateau
Therminal
Twitch
Grindbakken
VTK Groen
Blaarmeersen

Johny&Marina goliarde
Voor onze tweede goliarde gaan we de
marginale tour op. Kom verkleed en
krijg misschien wel gratis shotjes! Jongens: haal die marcellekes, zonnebrillen
en potten gel maar boven! Meisjes:
waar zijn die netkousen en rode lippen?
Leden krijgen sowieso een gratis bonnetje voor middernacht, en vergeet ook
de promo van 6 pintjes voor 10euro niet!

infoavond CV schrijven
Het ideale CV bestaat niet. Maar
op deze infoavond pogen we
tips te verzamelen om die van
jou zoveel mogelijk uitstraling
en overtuigingskracht te geven.
P&G heeft jarenlange ervaring
opgebouwd in het evalueren van
CV’s van laatstejaars en zal die
kennis met plezier komen doorgeven in Auditorium D op 7
oktober vanaf 19u.

BEST Kick-Off Event

Twintig Gentse studenten hebben de
voorbije zomer Europa afgereisd om
deel te nemen aan een BEST course. Ben
jij ook benieuwd wat BEST allemaal te
bieden heeft? Kom dan zeker naar het
BEST Kick-Off Event. Het wordt een
toffe avond met de nodige drankjes en
hapjes. Dinsdagavond in D0.21A, we
verzamelen om 20.00 uur in de hal van
de plateau.

workshop graffiti

Donderdag heeft cultuur&excursie
weer een gloednieuwe activiteit op de kalender staan. Om 17
uur gaan ze graffiti spuiten in de
grindbakken! Je kan je inschrijven
voor deze top activiteit via de site.

sport kick-off
Woensdag staan de sporties een
ganse dag voor de Plateau met de
sport kick-off! Dan kan je ons alle
vragen stellen over sportief VTK, de
VTK ploegen en kan je je inschrijven voor een van de oefenmatchen.
Daarnaast zorgen we ook voor een
heuze rodeostier en andere randanimatie. De sfeer wordt verzorgt door
de DJ’s van Red Bull. Het is dus zeker
de moeite om even langs te komen!

3 to be free

3 gratis vaten, 30 liter gratis cocktails, 300 gratis shotjes, 3000 borrelhapjes. Dit staat er op de planning
voor ons eerste twitchfeestje! Hoe
eerder aanwezig, hoe meer je krijgt.
Om 3u33 wordt het 3e vat gegeven.
Inkom 3 euro duh (niet-leden 5)

survivalweekend

Hou je van avontuur? Kom dan
zeker mee op ons survivalweekend voor slecht 65 euro. Meer info
vind je op vtk.ugent.be/activities/
detail/1745/.

doopperiode

Heidenen
Laat
u
dopen!
Als er nu iets is dat je moet gedaan
hebben tijdens uw veel te korte
studententijd dan is het dopen en
gedoopt worden. Geniet 1 week
lang van de volle aandacht van
commilitones, kom naar het citadelpark, eet gezellig iets en ga nadien heen als een groep vrienden.
Opgelet:
Deze
prachtactiviteit is enkel voorbehouden voor studenten die niet
meer in hun eerste jaar zitten.

VTK Kick-off @ Zwijnaarde
infomoment IAESTE

Ben je geïnteresseerd om deze zomer
op buitenlandse stage te gaan, of ben
je afgelopen zomer op stage geweest met IAESTE en vond je het
een waanzinnige ervaring? Dan
ben je wellicht geïnteresseerd om
mee in de organisatie te stappen van
IAESTE! Kom donderdag om 17:00
naar VTK Groen voor het infomoment, en eet achteraf een hapje mee
als je zin hebt!

Op maandag 29 september zal VTK de studenten in Zwijnaarde voorzien van gratis
eten en amusement tussen de lessen door.
Vanaf 11u15 krijgen de durvers de kans
om een ritje te wagen in een heuse spaceball. Ben jij niet zo avontuurlijk aangelegd?
Geen nood! Je ben nog steeds welkom voor
een gezellige babbel en als VTK-lid krijg
je een gratis bicky burger met frisdrank.
Wie nog geen lid is, krijgt tevens de mogelijkheid om ter plekke lid te worden zodat
iedereen kan genieten van die gratis bicky.

FOTO VAN DE WEEK
Lopen ro
nd de
Waterspo
rtb

aan

PUZZEL VAN DE WEEK
Hier de nieuwe sudoku.
Los hem op, steek hem
voor woensdag in
de mannabrievenbus
in VTK Blauw en
win een supercoole
prijs!
De
winnaar
van deze week is
Ruben Goeminne, hij
is
vanaf
nu
de
trotse eigenaar van een
mini-koelkast, op te
halen in VTK blauw.

Puzzle 1 (Very hard, difficulty rating 0.76)
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Naam:................................................................. e-mail:............................................................

