
Yoo VTK’ers,

De eerste weken van een nieuw  semester 
zijn altijd de leukste. Je hebt je  cursussen 
waarschijnlijk al gekocht, maar die 
hoef je nog lang niet open te doen. We 
 hebben becijferd dat het nog meer dan 
drie maand is voor je eerste examen, dus 
alles wat je nu bijleert ben je tegen dan 
toch weer vergeten. Je hebt van elk vak 
ook al de eerste les  gehad, dus je weet nu 
ook al welke lessen je gaat skippen voor 
de rest van het  semester. Je hebt dus 
niet veel te doen deze week, maar toch 

hoef je je niet te  vervelen. Wij hebben 
namelijk weer voor elk wat wils in petto, 
of je wil  sporten, pinten wil drinken, of 
de job van je leven wil  vinden, ... VTK is 
here to serve you.
 
Tot straks,
Charlotte en Pieter

 MANNA 14 
 17 februari -  21 februari

21:00 Romantic-monday goliarde Porter House
19:00 Lopen rond de watersportbaan   Plateauma 17/02

vr 21/02

di 18/02

20:00  Ouderolderscantus De Salamander

19:00 Speedteamtraining Plateau
18:45 Squashtoernooi Stadium Coupure

12:00 Jobfair ICC Gent

20:00 BEST AV 7 VTK Groen

woe 19/02

19:00 Robotcompetitie Technicum

do 20/02 13:00  24-uur van de Porter Porter House



Jobfair

Dinsdag gaat een van de 
 belangrijkste activiteiten van het jaar 
door: de Jobfair. Het ICC is gevuld 
met meer  dan 80  bedrijven die 
 jullie heel graag willen  aanwerven. 
Jullie  kunnen er  informele of meer 
formele  gesprekken voeren met 
het  bedrijf van je dromen. Als 
 laatstejaar is dit dus echt een niet te 
missen  activiteit.

Squashtoernooi
Denk je dat je wel wat squashmoves 
hebt zitten of wil je jezelf eens  wagen 
aan een nieuwe sport? Schrijf je dan 
in voor ons squashtoernooi (nu 
woensdag) voor een avondje sport 
en fun. Er vallen eveneens mooie 
prijzen te winnen en achteraf kan 
iedereen nog nagenieten met een 
traktatie in de bar. We spreken af 
om 18u45 aan Stadium Coupure.

Genoeg je broek versleten op die 
 schoolbanken, tijd om eens echt in 
 actie te schieten en je kunsten te tonen 
in ons gezellig rondje lopen rond de 
 watersportbaan! 
Afspraak om 19 u aan de Plateau of 
19u15 aan GUSB. Meneer Water en 
 Meneer Aquarius zullen van de partij 
zijn om jullie dorst te lessen!

Lopen watersportbaan

DJ-contest goliarde 

24-uur van de Porters
De Porter House is het beste café van de 
Overpoort en daar mogen we trots op 
zijn! Daarom organiseren de  kringen 
uit de Porter House de “24 uur van 
de Porter”, een hele dag ambiance met 
caféspelen, dagdisco, pyjama-party en 
een ware ochtendcantus! Dit kan je niet 
zomaar aan je voorbij laten gaan! Kom 
dus zeker eens in de vrije uren en mis 
het feestje ‘s avonds en ‘s ochtends niet!

Zin om je DJ-talent te komen bewijzen 
en een plaats te veroveren in de  line-up 
van het Galabal? Dan is het volgende 
week je kans op de DJ-contest-goliarde. 
Stuur zeker een mailtje naar feest@vtk.
ugent.be om je deelname in te dienen. 
Een mix op soundcloud link je er best 
ook al aan, dat we al een eerste selectie 
kunnen maken!

Valentijn is reeds achter de rug. De 
 romantische weekendjes die jullie (allen) 
gepland hadden kenden ofwel een goede 
ofwel een minder goede afloop. De ene 
al wat leuker dan de andere maar beide 
een deftige reden om pintjes te komen 
 drinken. Je nieuw lief meepakken of spin 
the bottle spelen zijn andere alternatieven 
om de afloop te vieren.

Romantic-monday goliarde



 FOTO VAN DE WEEK 

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

VTK is mee met zijn tijd en 
daarom is het deze week een 
supercoole 3D-sudoku. In elke 
donkere rij moeten de cijfers 
van 1 tot 8 komen, maar ook in 
elk vak omringd door een vette 
rand.  Steek hem voor  woensdag 
in de  mannabrievenbus in 
VTK Blauw en maak kans op 
een mooie  prijs! De  winnaar 
van deze week is  Laurens 
Schockaert je mag je risk-spel 
 komen halen in VTK Blauw. 

Heropeningsgoliarde
 PUZZEL VAN DE WEEK 


