
Yooo!

Deze week staat volledig in het tek-
en van de sport! Maandag geven de 
 basketters, volley- en voetballers het 
beste van zichzelf. Kom maandag 
dus zeker naar het GUSB of RUSS en 
 supporter je  klasgenoten naar de over-
winning! Sport weet ook hoe hij zijn 
supporters moet verwennen ;) Erna 
kan je naar de  Porter House gaan voor 
een (ongetwijfeld even) legendarische 
shotjesgoliarde! De campagneweek is 
intussen bijna a fgelopen en dus kan je 

woensdag en vrijdag stemmen op jouw 
favoriete kandidaten voor het toekomtig 
praesidium.Daarnaast hebben we ook 
de 12U-Loop op woensdag! We zullen 
er alles aan doen om onze eerste plaats 
te  verdedigen tegenover HILOK. Kom 
dus zeker ook zelf een toertje lopen, je 
hoeft er geen topconditie voor te heb-
ben! Als we de overwinning opnieuw 
binnenhalen  zullen we iedereen be-
lonen met meer gratis bier dan hij of zij 
ooit gezien heeft!

Ready... Set... Go!

 MANNA 22 
 28 april -  2 mei

19:00 Energy & the Future   zaal Oehoe, blok E

do 1/05

di 29/04

10:00 12U-Loop Sint-Pietersplein

19:00 Techboost! 2014 Plateau

woe 30/04

17:00 Mathdropping Plateau
19:00 Jeneverbaseball #YOLO Plateau

19:00 IFK Finaledag   GUSB en RUSS
ma 28/04 19:00 Lopen rond de watersportbaan Plateau

22:00 Shotjesgoliarde Porter House

19:30 PeMe-Reünie 2 The Outpost



Shotjesgoliarde
De goliarde der goliardes is 
daar weer. En je kon het alweer 
afleiden uit de titel: I’m gonna 
get drunk tonight. Het feestteam 
zorgt dus weeral voor de  klassieke 
shotjesgoliarde waarbij de  shotjes 
 natuurlijk goedkoop en in 
 overvloed aanwezig zullen zijn.

Mens night 
Mannen hebben 3 dingen nodig. Bier 
en 2 tetten. Voor de rest zijn ze con-
tent! Daarom is er volgende week 
maandag de jaarlijkse mensnight! 
Misschien dat we jullie extra tevreden 
stellen met extra veel bier, en extra 
veel tetten. Laat uw boeken dus maar 
liggen voor wat ze zijn. Want mannen 
kennen als de beste hun prioriteiten, 
nietwaar?

PeMe-Reünie 2
Kom allemaal samen met 
je Peter- en Metergroepje 
 donderdag naar de Outpost. 
Ze hebben bijna alle gezel-
schapspellen die er  bestaan.  
Je kan er je gezellig amuseren 
en wij zorgen dat jullie geen 
dorst hoeven te lijden!

Ook benieuwd naar hoe bedrijven 
staan tegenover energievriendelijk 
 produceren en groene energie? Kom 
dit alles en zoveel meer te weten nu 
dinsdag op ‘Energy & The Future’. Zes 
bedrijven verdedigen daar hun stand-
punt in alles rond groene  industrie 
en zelf kan je je mening uiten in het 
 interactieve debat. Achteraf is er 
 uiteraard ook een  uitgebreide receptie 
voorzien.

Energy & the Future

Woensdag staat het sportief hoogtepunt van het jaar 
op het  programma: de bekende 12urenloop! We 
willen graag opnieuw de beker in de lucht  kunnen 
steken! 
Ons speedteam is er alvast klaar voor maar kan dit 
klusje  zeker niet alleen klaren. Iedereen die een snel 
sprintje van 320 meter in zijn benen heeft zitten is 
meer dan welkom om voor VTK te komen lopen. 
Ook al ben je na één rondje  volledig verzuurd, 
dan nog heb je ons met dat ene toertje geholpen! 
Wij voorzien VTK-shirts, broekjes en zelfs loop-
schoenen in de maten 42 tot 45. Daarnaast zullen 
er 2  lieftallige  masseuses klaarstaan, voorzien we 
sportdrank, belegde broodjes, ontbijtkoeken, ... De 
echte  gemotiveerde atleten kunnen zich ook nog tot 
d insdag aanmelden voor het speedteam.

12uren-Loop

IFK Finaledag
Supporters, verenig u en schreeuw uw stem 
schor door het aanmoedigen van  jullie 
 ingenieursvrienden! Dames kunnen zich 
ook aanmelden via sport@vtk.ugent.be om 
deel uit te maken van het cheerleadteam 
(plaatsen beperkt dus wees snel!). Tijdens de 
 wedstrijden zal er bier en (een klein beetje) 
frisdrank  voorzien zijn!

Mathdropping
Op 1 mei organiseren 
 Cultuur en Excursie 
de eerste Gentse Math 
 dropping.  Mobiliseer 
je vrienden,  bundel je 
krachten en  redeneer 
je weg naar de finish! 
 Inschrijven op de website.

Ladies night
Volgende week maandag gaan we ons in de 
cocktails smijten. Tijdens onze cocktailwork-
shop leren jullie hoe jullie op een professionele 
manier de lekkerste cocktails maken. Hier-
bij zullen wij jullie voorzien van wat lekkers 
(interpretatie zelf in te vullen ;-) ). De work-
shop zal  starten om 21u in de Twitch. Vanaf 
middernacht  zullen de jongens ons komen 
vergezellen voor een gezellige afterparty.



 FOTO VAN DE WEEK 

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

Nog eens een traditionele  sudoku 
deze week. Steek hem voor 
 woensdag in de  mannabrievenbus 
in VTK Blauw en maak kans op een 
mooie  prijs! Deze week kregen we 
vier mooie odes en aangezien we 
niet konden kiezen hebben jullie 
allemaal gewonnen.  Arne Decadt, 
Jeroen Casters, William Noppe en 
Dorian van den Hede jullie mogen   
alle vier een Jupiler-jas  komen  halen 
in VTK Blauw. 

 PUZZEL VAN DE WEEK 

VTK Show: “Das Nabla”


