
 20 oktober - 26 oktober 
Joooooow VTK’ers!

Jullie zullen het ondertussen al gemerkt hebben, 
de doop periode is vollop bezig. Enkele activit-
eiten staan dan ook volledig in het thema hiervan. 
Kijk hoe de schachtjes zweten tijdens het lopen, 
zie ze mooi verkleed op de goliarde of volg hun 
doordeweekse activiteiten. Ook valt de beste 
openingsfuif van het FK (deze van VTK voor de 
onwetende barbaren onder jullie) in deze week. 
We verwachten daar dan ook iedereen te zien! 

Enjoy!!!
Gabor en Joey

19:00 Schachtenloop                Plateauma 20/10

wo 22/10

di 21/10

do 23/10

 MAN N A 5 

20:00 Halloween sterrenkijkavond VVN              S9

19:00 Infomoment medewerkers           VTK Groen
22:00 VTK Openingsfuif                    Vooruit

20:00 Quiz                            Parochiezaal, De kring
20:00 Bierbowling                                        Overpoort Bowl

09:00 VTK @24-urenloop                       Leuven
19:00 Volleybal try-outs                   GUSB

20:00 IFT Veldvoetbal voorronde               Hogeschool Gent
20:00 BEST AV 3             VTK Groen
21:00 Schachtengoliarde                Porter House



Schachtenloop:
Maandag maken de schachtjes ons 
wekelijks toertje net iets leuker. Met hun 
opgelegd enthousiasme zullen ze je naar 
de finish schreeuwen! Als je meester 
bent, vergeet dan zeker je schachtjes niet 
mee te nemen en ze mooi te verkleden 
zodat ze goed opvallen! :D

24 urenloop:
Na onze knaller van een openingsfuif is 
het tijd om de kater ten strijde te gaan! 
Bij deze is iedereen uitgenodigd voor 
de geniaalste hangoverrun van zijn/
haar leven: de 24 urenloop in Leuven! 
Afspraak om 10u10 aan het station.

Infomoment medewerkers:
Altijd al een handje willen toesteken 
bij VTK, maar je weet niet goed hoe er 
aan te beginnen. Nu is je kans! Op het 
infomoment voor medewerkers prob-
eren we je een overzicht te geven van 
alles wat je kan doen voor VTK en wat 
je ervoor terug krijgt. Nadien zullen we 
uiteraard ook al je vragen beantwoor-
den in een informele babbel. Mocht je 
niet kunnen komen, mail gerust voor 
meer informatie naar vice@vtk.ugent.
be of kom eens naar VTK Blauw!

Vrij podium: 
Cultuur is nog steeds op zoek naar ver-
schillende acts voor het vrij podium. 
Kan je goed dansen of zingen? Of kan 
je een speciale truc? Stuur dan zeker 
een mailtje naar cultuur@vtk.ugent.be

Onderwijsevaluaties:
Tot en met 31/10 kunnen we weer de 
vakken van vorig semester evalueren. Ga 
zo snel mogelijk naar vtk.ugent.be/oe en 
kijk welke vakken jij kan evalueren. Ook 
positieve feedback geven is altijd nuttig. 
Wie zijn evaluaties allemaal invult kan 
een stuk chocolade krijgen van FRiS!

Truienverkoop:
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. Bestellen kan tot en 
met 31/10.

Schachtengoliarde: 
De schachten zijn in het land. En zij zul-
len ons verwennen dat het niet meer 
normaal is. Niet één meter naar de 
toog zullen wij moeten stappen daar de 
schachten er zijn om ons op onze wen-
ken te bedienen!! Allemaal verkleed in 
hun beste outfit. Het thema dit jaar zijn 
alliteraties. Kom en raad ze allemaal!

Openingsfuif:
Het is bijna tijd voor onze openingsfuif, 
en VTK zou niet VTK zijn, mochten 
we niet iets speciaals doen! Vergeet de 
happy hour, wij geven een happy two 
hours! Van 22u00 tot 24u00 geldt er 
twee halen één betalen! En dat op alle 
dranken!!! Is dat niet geweldig? Kom 
dus zeker naar de openingsfuif!



 FOTO VAN DE WEEK 

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

Back to basics deze week met 
een oude vertrouwde sudoku. 
Los hem op, breng hem binnen 
in VTK Blauw en maak kans op 
een mooie prijs. De winnaar van 
vorige week is Sebastian Ablorh, 
hij mag zijn coole prijs komen af-
halen in VTK Blauw. Veel succes!

 PUZZEL VAN DE WEEK 

Workshop paaldansen

4 8 7 3 2

9 7 1 3

5 9 6

3 9

5 2 8

3 2

1 6 5

8 1 9 7

6 7 3 8 1

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.65)
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