
 3 november - 9 november
Joooooow VTK’ers!

Deze week is een redelijk sportieve week. 
Onze sporties beginnen hun zoektocht 
naar de sterkste lopers en zwemmers onder 
jullie. Zo zullen we ook in deze disciplines 
tonen dat VTK sportief zijn mannetje 
kan staan tussen de andere kringen. Ook 
wensen we onze volleybal dames succes in 
hun komende IFK wedstrijden. Supporters 
zijn zeker welkom om ze maandag te ko-
men steunen in hun strijd naar de overwin-
ning. Dinsdag vindt ook de legendarische 

cocktailfuif plaats waar reeds menig man en 
vrouw één van zijn/haar strafste verhalen 
heeft beleefd. Dit jaar willen we niet onder-
doen hiervoor dus mis dit spetterend feestje 
zeker en vast niet. Donderdag vindt ook het 
langverwachte vrij podium plaats. De zoek-
tocht naar performers is geslaagd dus is het 
nu aan jullie om ze te komen bewonderen 
in wat ze het beste kunnen, namelijk jullie 
entertainen.

Enjoy!!!
Gabor en Joey

19:00 IFT veldloop training                              Plateauma 03/11

wo 05/11

di 04/11

do 06/11

 MAN N A 7 

19:00 IFK volleybal dames                 GUSB

22:00 Cocktailfuif             Twitch

20:00 Vrij podium                  Sioux

17:00 Bouwkundebeurs                       ICC gent
17:10 VTKarting Endurance                    Rozier

20:00 BEST AV 4                  VTK Groen
21:00 Crocky-goliarde                                   Porter House

18:00 Kommaneuken 2e ‘t Civielke                      VTK Groen
19:30 Panelgesprek niet-technisch ingenieur          Jozef Plateauzaal
21:15 VTK zwemtraining                    GUSB



Vrij podium: 
Eindelijk is het zo ver! Donderdag lat-
en enkele van de allernieuwste burgie-
bands het beste van zichzelf zien op het 
vrij podium te Sioux. Inkom is gratis 
dus geen reden om niet te komen. Ge-
niet ervan!

Cocktailfuif: 
Na een tweetal weken zijn we allemaal 
bekomen van de openingsfuif, dus het 
wordt tijd voor ons volgende echte 
feestje! Kom zeker af naar onze cocktail-
fuif, het zal het laatste twitchfeestje van 
het semester zijn! Cocktails zijn zoals 
steeds aan zeer democratische prijzen: 5 
cocktails voor 10euro.

VTK Zwemtraining 1:
Nu woensdag gaat de eerste zwemtrain-
ing door. We willen ons goed voorbe-
reiden op de zwemmarathon van 1 
december, dus gaan we ons 4 weken 
lang voorbereiden. Ben jij een talent-
volle zwemmer of zwem je gewoon 
graag? Kom dan zeker af! Afspraak om 
21u15 in het GUSB. Voor meer info: 
check de site!

Spaghettiavond:
Vergeet je deze week niet in te schrijven 
voor de spaghettiavond. Omdat een 
geslaagde avond soms niet meer nodig 
heeft dan tof gezelschap, pintjes en een 
overdaad aan pasta! Dit vreetfestijn 
gaat door op 13 november, inschrijven 
kan vanaf de 5e.

Crocky-Goliarde:
De doopperiode is voorbij, maar dat 
houdt ons totaal niet tegen om toffe din-
gen te doen! Deze week gaan we op de 
goliarde crocky’s uitdelen voor 2 euro! 
Wat is dat een crocky?? Lees het recept 
op de website!

Panelgesprek niet-technisch 
ingenieur:
Ben je na al die jaren technische vakken 
benieuwd wat je als ingenieur nog meer 
kan doen? Ben je benieuwd welke opties 
je allemaal hebt als burgerlijk ingenieur? 
Op 5 november kan je deze vragen oplos-
sen tijdens een panelgesprek in de Jozef 
Plateauzaal. Tijdens dit gesprek krijg je 
de kans om al je vragen op verschillende 
bedrijven tegelijk af te vuren. We sluiten 
af met een broodjesreceptie. Inschrijven 
kan op de vtk.ugent.be/recruitment.

IFT veldloop training:
Maandag gaan we trainen voor het IFT 
veldloop! Dit jaar is dat ook een toertje 
om de watersportbaan (5km). Wie wil 
loopt vanaf in het begin op zijn eigen 
tempo om het toertje al eens geoefend te 
hebben. Op het IFT zelf zijn alle lopers en 
loopsters welkom! We krijgen punten per 
deelne(e)m(st)er, dus doe zeker allemaal 
mee. Spreek een sportie aan via fb/mail/
persoonlijk om je in te schrijven! Voor 
wie dit niets is zal er uiteraard ook een 
groep zijn die in het begin samen loopt.



 FOTO VAN DE WEEK 

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

Deze week schotelen we jullie een ge-
wone sudoku voor. Los hem op, breng 
hem binnen in VTK Blauw tegen 
woensdag en win een coole prijs. De 
winnaar van vorige week is Hannah 
Notebaert. Ze mag dan ook haar prijs 
komen afhalen bij ons. Veel plezier en 
succes deze week!
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.62)
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