MANNA 19
21-25 maart: Let the show begin
Hey VTK-leden,
Ja, wat was me dat weer vorige week!
De lentefuif was weer insane, gelukkig
konden we erna 2 dagen uitkateren
op ThermiLAN (om het snelst Freddy Fish uitspelen is echt DE MAX!).
Vorige week was er het hoogtepunt
van het jaar voor de bierdrinkers onder ons. Nu maandag is het weer tijd
voor de jeneverfans op de shotjesgoliarde, en deze keer hoef je er zelfs
helemaal niet voor te gaan lopen! Misschien had je het al geraden door de
titel, mischien niet, maar deze week

r

is het naturlijk de week van de grote
VTK Show. Het hele jaar werken onze
cultuurtjes met hun script-, dans- en
decorteam om dit topevenement in
elkaar te steken. Vergeet Wroclaw,
de culturele hoofdstad van Europa
in 2016, voor echte hoogstaande
cultuur moet je deze week in Gent
zijn!! En sowieso is Gent toch een
veel mooiere stad, hiep hoi voor een
beetje chauvinisme :p Anyway nog
een weekje feesten en het is paasvakantie, dus nog even doorbijten!
Groetjes, Klaas en Wout

V TKalende
ma 21/3
18:30
19:00
19:00
21:00

IFK Badminton dubbels			
GUSB
Lopen rond de watersportbaan		
GUSB
FRIS-vergadering 5				VTK-Groen
Shotjesgoliarde				Delta

di 22/3
18:00
20:00

Codesprint IV				VTK-Groen
Infomoment Verkiezingen			VTK-Groen

wo 23/3
18:45
20:00

Speedteamtraining 7			
Voorkant Plateau
VTK Show				Theater Scala

do 24/3
20:00

VTK Show				Theater Scala

vr 25/3
12:00

Kermiskoers				Plateau

VTK Show

Koop nog snel jouw kaart en kom woensdag of donderdag naar de
VTK Show kijken! Voorlopig zijn alle professoren nog veilig, maar hoe
lang zal dit nog zijn? En waar is Coise? Waar zijn professorer Aeyels, Van
De Walle en Rob De Staelen? En waar is Joris, de kostbare assistent van
Leys? Vind de antwoorden op deze vragen in Final Frequency.

Fris vergadering

Tijd voor onze volgende FRiS-vergadering!
Naast het overlopen van de nieuwste veranderingen op onze faculteit, gaan we het ook
hebben over FRiS in de toekomst.
Wil je mee dingen veranderen? Of leren
hoe je moet discussiëren en mensen moet
overtuigen? Kom maandag 21/3 dan zeker
naar vergaderzaal Magnel! De agenda en
voorbereiding zijn terug te vinden in je
UGent-webmail. Zoals altijd voorzien we
gratis broodjes.

Kermiskoers

Om sportief de vakantie in te duiken doet VTK nu
vrijdag mee aan een kermiskoers! Zin om zelf een
paar rondjes te rijden? Schrijf dan zeker in via de

Bierbowling 2
Na de rustige goliarde van vorige week
gooien we het deze week toch iets anders over de boeg. Het is terug tijd voor
shots aan dumpingprijzen! See you @ Δ!

Infomoment verkiezingen
Altijd gedroomd van een fantastische ervaring binnen het VTK-praesidium? Heb je al een idee
over welk postje jij graag zou invullen, maar weet je nog niet 100% wat het allemaal zal inhouden? Kom dan zeker naar het infomoment over de komende verkiezingen voor het nieuwe
praesidium. Daar ontdek je alles over het praesidiumleven, de verschillende postjes en krijg je
de kans om al je vragen te stellen! Dinsdag 22/03 in VTK groen!

Pasen
Deze week komt de paashaas langs in de
Plateau, hou zeker de facebookpagina in
de gaten voor een verrassing.

Codesprint IV

Dinsdag is de laatste codesprint, waar je
aan de VTK-site kan meewerken. Als je
vorige keren niet kon komen is dit geen
enkel probleem, beginner of pro, iedereen is welkom. We helpen je werken met
het Python webframework Django, een
skill die later zeker van pas kan komen.
Afspraak om 18u in VTK Groen, wij voorzien eten en drinken. Vragen of opmerkingen: web@vtk.ugent.be
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Galabal der In

RAADSEL VAN DE WEEK
Proficiat Lien De Dijn, je mag je
Carcasonne spel komen afhalen in
VTK blauw vanaf maandagmiddag!
Deze week is het weer tijd voor
een sudoku. Breng je oplossing
binnen voor woensdagmiddag!
naam....................................................
e-mail...................................................

