
Beste VTK’ers,

Deze week staat naar goede 
 gewoonte weer propvol met de meest 
 uiteenlopende activiteiten die je maar 
kan bedenken. Voor de vrouwen is de 
cocktailgoliarde zeker een aanrader! Die 
zoetigheden hebben in het verleden al 
meer vrouwenharten weten te veroveren, 
zij  hebben namelijk ook graag eens 
iets anders dan bier. Voor de fervente 
 gamers onder ons is er deze week een 
 TOPactiviteit! Op de  ThermiLAN kan 
je de populairste games spelen in een 

super relaxte sfeer. Je kan ook meedoen 
aan de wedstrijden en zo een gooi doen 
naar de prijzen. Ik hoop ten zeerste dat 
er eindelijk eens  iemand in slaagt om 
onze praeses Wouter te v erslaan in Age 
of Empires, da zou echt nice zijn!

See you on the battlefield,
Charlotte en Pieter

 MANNA 18 
 17 maart -  21 maart

19:00 Lopen rond de watersportbaan  Plateau

19:30 Kleutercantus   Frontline

ma 17/03

do 20/03

di 18/03

19:00 IFK basket dames GUSB

19:30 IFK Volleybal dames  GUSB

20:00 Halftime-cantus Frontline

19:45 Lezing: Implanteerbare sensoren Plateau

9:00 Solli-2-daagse Vlerick Management School

woe 19/03
19:00 Speedteamtraining Plateau

22:00 Cocktailgoliarde Twitch

19:00 ThermiLAN Therminal
20:30 IFK Veldvoetbal kwartfinale RUSS



IEEE jobfair
Op woensdag 19 maart vindt de 
IEEE  Jobfair plaats in de  Therminal. 
Dit is een  jobbeurs voor  studenten 
en  doctoraatsstudent  burgerlijk 
of  industrieel ingenieur in de 
werktuigkunde,  elektrotechniek, 
 computerwetenschappen en 
 natuurkunde. 
Meer informatie? Surf naar www.
ieeesb.ugent.be/ieee/jobfair2014. 
Registreer je  alvast op de website en 
maak kans op een 46” TV!

IFK
Op maandag en woensdag gaan 
 respectievelijk onze volleychicks 
en veldvoetballers op zoek naar een 
plaats in de halve finale. Supporters 
op post! Wie zich geroepen voelt, 
kan zich ook nog altijd  inschrijven 
om onze basket dames ploeg te 
 versterken komende woensdag. 
Een hoog niveau is totaal niet 
 vereist, iedere speelster is welkom 
en kan zich inschrijven via sport@
vtk.ugent.be.

Het weekend is weer voorbij, en dat 
betekent dat er terug een  goliarde 
aankomt. Deze keer is dat niet 
zomaar een goliarde maar een ware 
cocktailgoliarde, speciaal voor de 
vrouwen onder ons. 
Voor de mannen niet getreurd,  jullie 
kunnen nog steeds jullie bonnetje 
spenderen aan een frisse pint! Pas op, 
want vandaag verhuizen we naar de 
Twitch!

Cocktailgoliarde

League of Legends, 
 Counterstrike, Age of Empires 
II, ...  Pro-gamer of eerder een 
amateur? Iedereen is welkom! 
Het is een zeer relaxte sfeer, alles 
kan en niets moet. Alle info en 
 inschrijvingen vind je op de vtk.
ugent.be/thermilan.

Thermilan

Speedteamtraining 

Lentefuif

Op 26 maart zullen wij de Vooruit 
weer omtoveren tot een  spetterend 
feestje met de alom gekende 
 formule 5 pinten voor €3!  Jullie 
zullen zeker je beste dansmoves 
kunnen boven halen met dj’s 
 zoals Neroj, Redking en  Mister 
Noisy. De Lentefuif  afsluiten 
doen we met niemand  minder 
dan Gunther D. Allejoppaaa!

De epische strijd op het Sint-Pietersplein 
nadert met rasse schreden dus is het een 
ideaal moment om je conditiepeil wat op 
te krikken. Kom naast de maandag ook 
de woensdag lopen met Sport en door 
een specifieke intervaltraining zal ook 
jij je snelle spiervezels zien te prikkelen. 
Deze week zijn er opnieuw cinematickets 
te  winnen voor de snelste loper en twee 
 willekeurige deelnemers.



 FOTO VAN DE WEEK 

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

Deze week kunnen jullie de 
 saaiste lessen  doorstaan    met een 
 Hypersudoku.  De 4 zones, die op 
een donkere achtergrond staan, 
moeten ook de cijfers van 1 tot 9 
 bevatten. Steek hem voor  woensdag 
in de  mannabrievenbus in VTK 
Blauw en maak kans op een mooie 
 prijs! De  winnaar van deze week is  
Henri Dolfen, je mag je vier-op-een-
rij spel  komen  halen in VTK Blauw. 

 PUZZEL VAN DE WEEK 

Galabal der ingenieurs


