
17 november - 23 november
Heeeeey VTK’ers!

Hij komt, hij komt... Volgende maand komt 
de sint een bezoekje brengen aan onze 
faculteit om alle brave studentjes te belonen 
en de stoute te straffen. Maar hij wordt al 
een dagje ouder dus vragen we aan jullie 
om hem hierbij wat te helpen. Kijk even 
links van je, en even rechts. Heeft iemand 
in je buurt onlangs iets vermeldenswaardig 
gedaan waar hij wel eens goed mag voor 
gestraft worden door onze goede vriend? 
Laat het ons dan zeker weten! Deze week 
zijn er weer tal van leuke activiteiten voor 

jullie. Shotjes drinken op de goliarde, je van 
je sterkste kant tonen in ons judo-team of 
gezellig een whisky komen proeven met 
onze mannen en vrouw van cultuur. Voor 
ieder wat wils dus. We eindigen ons voor-
woord met een wel verdiende proficiat aan 
al de aanwezigen op het IFT vorige week. 
Dankzij jullie hebben we gewonnen en met 
een zeer grote voorsprong. VTK, VTK, 
VTK olé olé!!!

                       Enjoy!!!
Gabor en Joey

19:00 FRiS-vergadering 3                   VTK Groenma 17/11

wo 19/11

di 18/11

do 20/11

 MAN N A 9 

17:30 Got-IT                  Steenakker

22:00 Shotjesgoliarde                 Porter House

20:00 Whiskydegustatie                       Sint-baafsplein

22:00 IFK minivoetbal heren                GUSB

19:30 Cantus in Leuven                           Leuven

20:00 Sterrenkijkavond en lezing:                  De Sterre: S9
astronomische gevolgen WO I             

18:00 IFK Judo                        GUSB



IFK Judo:
Doe je aan judo, of laat je je gezag al 
graag eens gelden? Schrijf je dan vlug in 
voor het IFK Judo door het formulier op 
de VTK-site in te vullen of gewoon een 
mailtje te sturen naar sport@vtk.ugent.
be! Doe je niet aan judo? Geen probleem, 
je kan alsnog meedoen bij de witte/gele 
band. We zijn nu grotendeels op zoek 
naar blauwe en gele gordeldragers om 
ons in deze kleuren nog te versterken. 
Verder zijn we ook nog op zoek naar 
meisjes die willen bewijzen dat ze ook 
hun vrouwtje kunnen staan! Meer info 
vind je op de site.

Shotjesgoliarde:
Shotjes, shotjes en nog véél meer 
shotjes. Vanavond slaan we weer heel 
wat bekertjes achterover en wordt er 
terug goed gefeest. Verschillende lekkere 
smaken zullen in overvloed aanwezig 
zijn. Het zal zowat de laatste grote feestje 
zijn voordat we weer enkele maanden in 
de boeken duiken, dus kom dus zeker 
langs in de Porters House deze avond!

Infomoment IAESTE: 
Wil jij deze zomer jouw curriculum 
boosten en een onvergetelijke buiten-
landse stage doen met IAESTE? Kom 
dan zeker naar het infomoment op 18 
november om 19u in de Josef Plateau-
zaal! Na de uitleg over wat we doen en 
hoe de applicatie verloopt, kan je nog 
even met ons praten op de internation-
al evening, een whisky’tje drinken of 
een hapje eten!



 FOTO VAN DE WEEK 

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

Deze week geen sudoku maar een 
binaire puzzel voor jullie. Los hem op, 
breng hem binnen in VTK Blauw te-
gen woensdag en win een coole prijs. 
De winnaar van vorige week is Bert 
Vercaemer. Hij mag zijn prijs komen 
halen in VTK Blauw. Veel plezier en 
succes deze week!

IFT: VTK wint overtuigend!

 PUZZEL VAN DE WEEK 


