
 MANNA 22 

 ma 29/04  
 21:00 George More - goliarde  Porter House 
 di 30/04 
 18:45 Squashtornooi   Stadium Coupure 
 19:00 Finale robotcompetitie  Technicum 
 20:00 Peter en meter - reünie  The Outpost 
 20:00 KVIV lezing: assessments  Jozef Plateauzaal 
 woe 1/05  
 20:00 Sossencantus    Twitch 
 don 2/05  
 10:00 VTK verkiezingen   Plateau, Technologiepark 
 19:30 Jeneverbaseball   Zuid 
 20:00 Cultour: Platonov    NTGent 
 22:00 Cocktailfuif 2    Twitch 
 vrij 3/05  
 10:00 VTK verkiezingen   Plateau, Technologiepark
 20:00 Ouderolderscantus   De Salamander  

 Dag allerliefste VTK’ers,  

 Deze week wordt ingezet met een 
avond vol sfeer en ambiance: George 
More (bekend van skireis) komt naar 
de goliarde! Morgen spelen we gezel-
schapsspelletjes op de PeMe-reünie 
en woensdag op sossendag houden 

we een sossencantus. Liever iets 
anders dan bier? Kom dan naar de 
cocktailfuif op donderdag! Donderdag 
en vrijdag zijn het bovendien ook 
verkiezingen: We want you... to vote!

Lots of love,
Emma en Laurien

 VTKalender 

  29 april – 3 mei 



 COCKTAILFUIF 2 

Aangezien de meeste mensen zich nog 
slechts weinig herinneren van de eerste
 cocktailfuif, organiseren we er nog één! 

Of het echter veel zal helpen, dat valt 
nog af te wachten... 

Afspraak nu donderdag in de Twitch! 

 CULTOUR:  Platonov 

De laatste Cultour-activiteit van dit jaar! 
Deze keer gaan we naar de NTGent voor 
Platonov, een  Russisch toneelstuk. De 
inschrijvingen gaan open op 22/4 om 20u. 
Meer info kan je vinden op de VTK-site!
Donderdag 2/05, 20u @ NTGent 

 GEORGE MORE - Goliarde 

Na de epische liederen op de skireis 
dacht VTK: we halen die zotte Hongaar 
naar België! Bij deze komt hij vanavond 
het beste van zichzelf geven op de go-
liarde. Allen daarheen dus!

  FINALE ROBOTCOMPETITIE  

Op dinsdag 30 april is het zover: robots gaan 
met elkaar in duel in één-tegen-één SUMO-
gevechten. Hierbij proberen twee autonome 
robots elkaar uit een ring te duwen. De eerste 
die daarin slaagt, wint! Alle toeschouwers zijn 
uiteraard meer dan welkom op dit schouw-
spel! Spektakel gegarandeerd. Is je interesse 
gewekt? Surf dan snel naar  http://www.
ieeesb.ugent.be/nl/welek/robot/2013 voor 
meer informatie en enkele voorbeeldfilmpjes. 
Afspraak op dinsdag 30 april om 19u00 in het 
Technicum. 

 LUSTRUM RECORDS   

Na de vele oproepen om records te breken vra-
gen waarschijnlijk velen zich af hoe het daarmee 

nu precies zit. Alle records zijn te bekijken op 
http://vtk.ugent.be/lustrum/.

Op dit moment hebben we 84 records, dus nog 
maar 6 te gaan. Haast je indien je nog een prijs 
wil winnen en ons aan de 90 records wil helpen!

 PETER en METER - REUNIE  

Het is hoog tijd voor een reünie van de peme’s 
 en hun peme-kindjes! Gezellig wat bijpraten 
 boven een gezelschapsspel of nog wat tips

 uitwisselen over de examens die in aantocht
 zijn... Het kan allemaal deze dinsdag 30 april in 

The Outpost, waar je zomaar gebruik mag
 maken van een indrukwekkende verzameling 

 gezelschapsspelen. Uiteraard voorzien wij ook 
 iets om jullie kelen te smeren. Spreek af met
 je peter-en-meter-groepje en schrijf je als de

 bliksem in op de VTK site!



  VTK LADIESNIGHT 

Aandacht aan alle VTK-meisjes: volgende week maandag 6/05 
is het de langverwachte Ladiesnight! Op het programma staan: 

make-up- en kapseltips, een upperdare en een niet te missen 
 surprise act. Dit alles wordt vergezeld van hapjes en cocktails. Na 

24u00 worden ook jongens toegelaten en wordt het traditiege-
trouw één van de laatste, maar vetste feestjes van het aca-

demiejaar. Schrijf je snel in met je vriendinnen op de site!

 SOSSENCANTUS 

Deze cantus gaat net zoals de
 vorige keer door in de Twitch!   

 Het is vandaag 1 mei, en of 
je nu fan bent of niet, het is 
sossendag. Kom deze avond 
verkleed als sos (ik stel maar 

iets voor: rood of zo)!
 Woensdag 1/05,  20u @ Twitch

 OUDEROLDERSCANTUS 

Ouwe zatte zakken laten zich ook nog graag eens gaan! 
Mensen die nog niet op de  geriatrie liggen zijn natuurlijk 
ook steeds welkom... Vrijdag 3/05, 20u @ De Salamander

 BEST AUTUMN COURSES 

Nog op zoek naar de ideale ontspanning na de herexamens? 
Neem een kijkje op http://best.eu.org en schrijf je vòòr 
12 mei in voor een Autumn Course! 1 à 2 weken op reis en 
omringd door tal van nationaliteiten... Je beleeft de tijd van 
je leven! In de voormiddag leer je bij over een topic naar 
keuze, in de namiddag verken je de stad en de plaatselijke 
cultuur, en de dag sluit je steeds af met een zalig feestje.  
Je mag appliceren voor 3 courses en dit doe je door een mo-
tivatiebrief te schrijven. Met vragen kan je steeds terecht 
bij ghent@best.eu.org.



 FOTO VAN DE WEEK 

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

Deze week hebben we opnieuw een speciale sudoku voor jullie. De regels 
van een gewone sudoku blijven gelden maar de som van alle cijfers binnen 
een ‘kooi’ moet gelijk zijn aan het getal in het hoekje van die ‘kooi’. 

Steek de opgeloste puzzel 
voor woensdag ingevuld bin-
nen in de  mannabrievenbus 
in VTK Blauw en maak kans 
op een reiseditie Zeeslag.

D O C U M E N T  P R I N T I N G

N
V

De winnaar van de vorige 
sudoku is Florence Keppens. 
Proficiat, je kan je prijs ko-
men ophalen in VTK Blauw!

 PUZZEL VAN DE WEEK 

 PARKPOP XL: feesten met 

 Les Truttes!  
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