
 6 oktober - 12 oktober 
Joooow VTK’ers!

Vorige week was een drukke week. Er was 
voor ieder van jullie wel een activiteit naar 
zin en we hopen dan ook dat iedereen 
van een fijne tweede week heeft kunnen 
genieten. Deze week is het vooral aan de 
feestneuzen om zich van hun sterkste kant 
te tonen. Start vanavond op de fiets en 
cruise door Gent met een pint in de hand. 
Probeer nog met diezelfde fiets terug te 
eindigen aan de Porter House voor een 
ietwat zwaardere goliarde met verscheidene 

streekbieren aan 2.50 euro. De spotlight 
voor deze week gaat naar de Beiaardcantus, 
een cantus als geen ander waar alle FK-
kringen aanwezig op zullen zijn. Het is niet 
enkel feest natuurlijk deze week. Bereid 
je alvast voor op later en leer hoe je een 
uitstekende CV schrijft, toon je van je spor-
tiefste kant op de try-outs voor basketbal of 
bluf je vrienden onder tafel met je awesome 
poker skills!

Enjoy!!!
Gabor en Joey

19:00 Bierfietsen                           Plateauma 06/10

wo 08/10

di 07/10

do 09/10

21:00 Streekbierengoliarde           Porter House

 MAN N A 3 

19:00 Infoavond CV-schrijven           Auditorium D

16:00 Beiaardcantus                       Sint-Baafsplein
19:45 Oefenmatch basketbal                     GUSB

19:30 Infoavond Humasol                  Plateau
20:00 Pokertoernooi                                       Parochiezaal, De kring



Vrij podium:
Op 6 november wordt er voor het 
eerst een vrij podium georganiseerd. 
Speel je in een band? Of ben je een 
echt danstalent? Stuur dan een mai-
tlje naar cultuur@vtk.ugent.be

Pokeravond:
De jaarlijkse pokeravond staat weer 
voor de deur! Toon je talent om een 
van de mooie prijzen te winnen of 
gebruik je pokerface om je naar de 
top te bluffen. De inschrijvingen 
gaan open op 1 oktober. Wees er snel 
bij! 

Workshop paaldansen:
Op 15 oktober gaat de tweede work-
shop door. Dit keer is het eentje spe-
ciaal voor de ladies! Je kan in-
schrijven vanaf 6 oktober! 

Survivalweekend:
65 euro, echt geen geld, voor een 
episch all-in weekend. Prepare your 
body!

Cultuur & Excursie

Na een succesvolle editie vorig 
jaar is de Gentse beiaardcantus 
er ook dit jaar terug voor jullie!
We gaan ons eens goed bezatten 
op Maes, terwijl we begeleid wor-
den door de Gentse beiaardier.
Ad Fundum! Kaarten zijn bijna 
uitverkocht dus haast je als je er-
bij wil zijn!

Beiaardcantus

Deze week bieden we jullie goed-
koper klassebier aan. Drink een heer-
lijke trappist voor slechts 2,5 euro!
Uiteraard krijgen jullie ook een bon-
netje van ons als je voor 24u arriveert. 

22u-24u: Blonde Leffe
24u-02u: Duvel
02u-03u: Delirium en Delirium red
03u-04u:Julius
04u-05u: Westmalle Blond en donker

Streekbierengoliarde Jaarlijks sporten én drinken we 
tijdens het bierfietsen. We maken 
een gezellige tocht door Gent, en 
eindigen tegen 22h aan de Porter 
House, waar we het feestje kun-
nen verderzetten op de streek-
bierengoliarde! Afspraak om 19h 
aan het Sint-Pietersplein!

Bierfietsen

Is er aan jou een schrijver ver-
loren gegaan? Niet getreurd! Mail 
naar pers@vtk.ugent.be en word 
persmedewerker! Geniet van tal 
van voordelen en schrijf je vaste 
rubriek voor het ’t Civielke! En voor 
de Grammar Nazis is er meer... Elke 
editie van ‘t Civielke wordt steeds 
gecontroleerd op spellings- en 
grammaticafouten. Is dit wel je ding 
en krijg je ook graag gratis eten 
en drinken? Kom dan zeker mee 
kommaneuken voor de volgende 
editie van ‘t Civielke op woensdag 5 
november. 

Persmedewerker

Zou je graag willen mee strijden 
met VTK om de basketbeker 
binnen te halen op zowel het IFT 
als het IFK? Kom dan woensdag 
zeker naar onze try-outs van 20u 
tot 21u in het GUSB. Voor vra-
gen kan je terecht bij sport@vtk.
ugent.be.

Basketbal Try-Outs



 FOTO VAN DE WEEK 

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

Deze week hebben we een binaire puz-
zel voor jullie. Bij het oplossen van een 
binaire puzzel gelden de volgende regels:
1. Elke cel moet een nul of een één bevatten.
2. Er mogen niet meer dan twee dezelfde 
cijfers direct naast elkaar of direct onder 
elkaar worden geplaatst.
3. Elke rij en elke kolom moet evenveel nul-
len als enen bevatten.
4. Elke rij is uniek en elke kolom is uniek. 
Een willekeurige rij mag echter wel hetzelfde 
ingevuld worden als een willekeurige kolom. 
Los hem op, steek hem voor woensdag in de 
mannabrievenbus in VTK Blauw en win een 
supercoole prijs! De winnaar van deze week is 
Eleine Cardon en ze mag een bezoekje bren-
gen aan VTK Blauw om haar prijs op te halen.

 PUZZEL VAN DE WEEK 

VTK Sport Kick-Off


