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7-11 maart :Sport does the job

Hey VTKapoentjes,

Hopelijk zijn jullie een beetje beko-
men van het galabal, want het was 
weer een epische nacht! Voor zij die 
het gemist hebben, of zij die wel zin 
hebben in nog een fancy avondje 
is er gelukkig nog de champagne-
goliarde op maandag. Wie zin heeft 
om eens “een flesje te zetten” moet 
maandag dus zeker in Delta zijn! 
Deze week is er ook weer veel te 
doen voor de sportievelingen onder 
jullie! Lopen, badminton, basketbal, 
minivoetbal, bowlen en bier drin-

ken (ja dat laatste is ook een sport!). 
Voor de gelukkigen die zich een 
plaatsje hebben weten te bemach-
tigen op de ingenieurscantus, its 
going to be Legen -and i hope you 
are not lactose intolerant becau-
se the last part of this word is- dary! 
(dary-dairy, get it?) Hmm als Bar-
ney Stinson dat zegt klinkt da gelijk 
wel cooler dan als je het opschrijft... 
Anyway, dit voorwoord kort samen- 
gevat: het wordt weer een topweek! 

Groetjes, Klaas en Wout  

ma 7/3 
 8:00 Soli-2daagse    Vlerick management school 
 19:00 Lopen rond de watersportbaan  GUSB 
 21:00 Champagne goliarde   Delta  

 di 8/3 
 21:30 kickbocksen    GUSB 

wo 9/3
 19:00 IFK badminton&basket dames  GUSB 
 18:45 Speedteamtraining 5   Voorkant Plateau 
 19:30 Bierbowling 2    overpoort bowl 
 20:00 Ingenieurscantus    Delta 

do 10/3 
 21:00 Minivoetbaltornooi   voetbalterrein Hogent 

vr 11/3 
 21:00 Oude roldercantus    Delta 

VTKalender



Champagne Goliarde 
Oeps, we hadden iets te veel champag-
ne voor het galabal... Kom samen met 
ons lekker decadent doen en zet een 
flesje champagne in Delta voor €18. See 
you @ Δ!

ingenieurscantus 
De burgerlijk ingenieurs en bio-in-
genieurs komen samen om een 
feestje te bouwen in de vorm van 
de ingenieurscantus. Voor één keer 
niet in het verre Boerekot, maar wel 
in Delta! Deuren om 20u, io vivat 
om 20u15! prijs: €6

Bierworkshop 
Was het ooit jouw droom een eigen bier te ontwerpen? Dit maken 
wij voor jullie mogelijk in de Gentse stadsbrouwerij van Gruut. Naast 
een verkort brouwerijbezoek wordt een degustatiemoment voorzien 
waarop je in groep een eigen Gruut(kruiden)mengsel samenstelt en zo 
een eigen bier ontwerpt. Na het brouwerijbezoek bottel je een eigen 
fles aangepast aan jullie zintuigelijke voorkeuren.

Inschrijvingen openen op 08 maart 2016 om 19:00.

Oude rolderscantus
Tijd om eens te kijken of de afgestudeer-
den nog kunnen drinken! Ook benieuwd? 
Kom dan zeker naar de oude rolderscan-
tus, want zij zijn uiteraard benieuwd hoe 
het met de jeugd zit... (prijs: €8)



Bierbowling 2
Nu woensdag is het tijd voor onze twee-
de bierbowling! Dit is één van de topac-
tiviteiten van het jaar! Wil je dus wat aan 
je conditie werken tijdens een spelletje 
bowling, schrijf je dan zeker in via de site 
en mis deze activiteit niet! We beloven 
dat er genoeg bier zal zijn om niet uit te 
drogen tijdens/na de zware inspanning!

Minivoetbaltornooi 
Net zoals vorig jaar organiseert VTK een 
minivoetbaltornooi! Uit de prestaties van 
onze voetbalploeg op het IFT en IFK is 
gebleken dat onze richting vol met talent 
zit. Wil je je talent nog eens laten schit-
teren en kans maken op mooie prijzen? 
Schrijf je dan zeker in met je team! 

IFK badminton dubbelspel (21/3) 
Heb je zin om met een vriend of vriendin te strij-
den op het IFK Badminton dubbelspel? Dan is dit 
de uitgelezen kans! Schrijf je snel in op de site.



Proficiat Katrijn Claeys, je mag 
je  JENGA spel komen afhalen 
in VTK blauw vanaf maandag-
middag! De puzzel voor volgen-
de week is weer een raadseltje, 
veel succes met het oplossen! 
 
antwoord.................................................... 
 
naam....................................................

e-mail...................................................

 RAADSEL VAN DE WEEK 

FOTO VAN DE WEEK

Wakke goliarde ft Gestapo knallmuzik

Tussen twee oevers liggen 6 kleine eilandjes. 
De oevers en eilandjes zijn door een heel 
netwerk van 13 bruggen met elkaar verbonden. 
Helaas zijn de bruggen niet al te stevig.
Op een nacht gaat het enorm stormen. Elke 
brug heeft een kans van 50% om in elkaar te 
storten.
Hoe groot is de kans dat je de volgende mor-
gend nog via de bruggen van de ene oever naar 
de andere kunt lopen?


