
 13 oktober - 19 oktober 
Heeeeey VTK’ers!

Eerst en vooral aan alle eerstejaars onder jullie: 
Proficiat!!! WiBa zit er op (voor even nu) en dus is 
het de hoogste tijd voor jullie om te proeven van 
het echte uitgaansleven. Er zijn voldoende activi-
teiten om jullie hier een handje bij te helpen. 
De komende weken zullen in het thema van 
de doop hangen. Hou dit wat in de gaten voor 
leuke koopjes op de gangen en coole opdrachten. 
Schachten onder jullie: Veel succes!

Enjoy!!!
Gabor en Joey

21:00 Wiba-Jaardrinkgoliarde                Porter Housema 13/10

wo 15/10

di 14/10

do 16/10

 MAN N A 4 

18:00 Voordoop             Geheim...

19:00 LaTeX-les                        Auditorium D
19:00 Oefenmatch minivoetbal                   GUSB

18:00 CodeSprint I                   VTK Groen

20:00 JungleCantus                       Canard Bizar
20:00 Workshop paaldansen                   Destelbergen



Wiba-Jaardrinkgoliarde: 
Eiiiindelijk! Wiba is gedaan!! Onze 
eerstejaars kunnen even rustig 
ademhalen en genieten van de 
prachtige activiteiten die VTK aan-
biedt. We zetten dan ook onze 4e 
goliarde stevig in met onze jaar-
lijkse jaardrinkgoliarde. Eerstejaars 
krijgen dan ook niet 1 maar TWEE 
BONNETJES! Wanneer je een pint 
gaat halen zeg je in welk jaar je zit en 
op deze manier strijden we om de 
titel van stevigste jaar.

Voordoop:
Tijdens de doop krijg je een echte 
band met onze studentenvereniging. 
Een must-activiteit voor iedere stu-
dent die weet dat studeren meer is 
dan enkel studeren. Een doop is een 
periode in je leven die je nooit meer 
vergeet, een periode waar diepe 
vriendschapsbanden gesmeed wor-
den, een periode in je leven waar je 
binnen 30 jaar met nostalgie naar zal 
kijken. Schrijf je in op de site!

JungleCantus:
Na de voordoop een junglecan-
tus! Doopmeester Max zal blijven 
gaan om iedereen te laten genieten 
van zijn studententijd. Kom om-
dat je weet dat het leuk is of omdat 
je meester het aan jou “vroeg”. Wie 
verkleed is in een jungle-thema 
krijgt korting!

Feest spreekt

Winter is coming! Bestel dus 
vlug een supercoole UGent-trui 
mét (of zonder) VTK-logo om je 
warm te houden tijdens de koude 
wintermaanden! Kom gerust 
eens een pasmodel proberen aan 
VTK-Pi. Ze zijn beschikbaar in 
allerlei kleuren en maten. Bestel-
len kan tot en met 31/10.

Truienverkoop

Geniet je wel eens van een gezellig 
optreden, kom dan zeker naar ons free 
podium. Je kan er genieten van perfor-
mances door verschillende VTK-talent-
en of gewoon zelf tonen wat je in je mars 
hebt. Kan jij iets brengen van muziek, 
dans, poëzie, of cabaret: mailen naar 
cultuur@vtk.ugent.be is de boodschap!

Vrij Podium
Alle hens aan dek, de in-
schrijvingen voor de VTQuiz zijn 
geopend! Schrijf je als de bliksem 
in en pronk met je enorme brein. 
Voor de leken onder jullie: 
deze quiz bevat vragen van alle 
soorten en niveau’s, zeker de 
moeite waard om eens te prob-
eren.

VTQuiz

“Wil je meehelpen aan de VTK 
website? Kom dan zeker langs om 
18u in VTK Groen voor de eerste 
Codesprint van dit academie-
jaar en word hopelijk een nieuwe 
medewerker van VTK Web&ICT! 
We leren je werken met het Python 
Framework genaamd Django, a 
very good skill to have. Tot dan!
Met vragen of opmerkingen kan je 
terecht op web@vtk.ugent.be.”

Codesprint I

Woensdag spelen we onderling 
wedstrijdjes tegen elkaar om te 
kijken welke nieuwe talenten er zit-
ten binnen onze faculteit. Heb jij 
zin om dit jaar onze minivoetbal-
teams te versterken? Schrijf je dan 
snel in op de site! Als je er woens-
dag niet kan bijzijn, maar je wil toch 
meedoen dit jaar, stuur dan een 
mailtje naar sport@vtk.ugent.be. 

Minivoetbal Try-Outs

Wat vond jij van de cursus-
verkoop? Geef ons jouw mening 
en maak kans op een UGent-trui 
of vele andere prijzen. Vul snel 
de enquête in op de cursus-site: 
www.vtk.ugent.be/cursus

Cursus-enquête



 FOTO VAN DE WEEK 

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

Deze week eens iets anders 
dan een puzzel voor jullie. 
Interne apprecieert kunst ze-
ker en vast een daarom mogen 
jullie je beste picasso skills boven 
halen en een mooie tekening 
maken. De tekening die ons het 
meeste aanspreekt zal de volgen-
de mannaprijs winnen. De win-
naar van vorige week is Stijn De 
Pauw, hij mag zijn coole prijs ko-
men afhalen in VTK Blauw. Veel 
succes en plezier met tekenen!

 PUZZEL VAN DE WEEK 

Workshop graffiti


