
Hey!

Vanavond wordt het nieuw  praesidium 
voorgesteld, joepie! Volgend jaar 
 zullen zij voor jullie weer een hele boel 
 activeiten in petto hebben. Maar voor 
dit alles is het eerst tijd om de ladies eens 
extra in de watten te leggen.  Vanavond 
zullen zij hun lievenlingsdrankje zelf 
in elkaar leren shaken omringd door 
 enkele knappe mannen. Bij de  venten 

geldt na al die jaren nog steeds het 
motto  : “bier en tieten”! Volgens velen 
een echte topactiviteit. Geniet nog van 
de laatste weken en pik zeker eens een 
filmpje mee in de tweede filmweek!

Kusjes 
Pieter en Charlotte

 MANNA 23 
 5 mei -  9 mei

19:30 Filmweek Auditorium K

do 8/05

21:00 Mensnight Porter House

17:30 Minivoetbal  Russ

19:00 BEST AV VTK Groenma 5/05
19:00 Lopen rond de watersportbaan Plateau

21:00 Ladiesnight Twitch

19:30 Filmweek Auditorium K

19:30 Filmweek Auditorium K

19:30 Filmweek Auditorium Kdi 6/05
woe 7/05



Filmweek
Om het cultuurjaar af te slui-
ten  bieden we jullie nog 1 laatste 
 activiteit aan. Een hele week van 
 activiteiten, een tweede  filmweek! 
Hou de site in het oog voor de lijst 
met topfilms.

Ladiesnight
Vanavond gaan we nog eens lekkere cocktails 
drinken! Tijdens onze cocktailworkshop leren 
jullie hoe jullie op een professionele manier 
de lekkerste cocktails maken. Als dat maar 
goed komt :-)! Hierbij zal er heel wat lekkers 
te  rapen vallen. De workshop zal  starten om 
21u in de Twitch. Vanaf  middernacht  zullen 
de jongens ons komen vergezellen voor een 
 gezellige afterparty.

Mensnight 
Bier en tieten... Dit is alles wat een man 
nodig heeft.  Daarom is er  volgende 
week maandag de jaarlijkse mensnight! 
Misschien dat we  jullie extra tevreden 
stellen met  extra veel bier, en extra veel 
tetten. Kruip dus vanavond niet achter 
je bureau, maar ga naar de porters! 
Want mannen kennen als de beste hun 
prioriteiten, nietwaar? Op dinsdagavond 13/05 is het tijd voor 

ribbetjes, en omdat Gent meer dan 
één ribhouse rijk is gaan we voor de 
 verandering eens NIET naar de  Amadeus! 
Voor een vriendenprijsje doen we ons te 
goed aan deze  all-you-can-eat delicatesse, 
dus schrijf je snel in op de website!

Ribbetjes

Tijd voor alweer een nieuwe activiteit! 22 stoere 
 binken of avontuurlijke chicks kunnen zich vanaf 
 zaterdag 3 mei om 12u00 inschrijven voor een avondje 
 watersporten op het meer van Lakeside Paradise te 
Knokke-Heist. En VTK zou VTK niet zijn moest dat 
niet met een fabelachtige korting zijn. Slechts 22 luttele 
euro’s kost deze bangelijk coole activiteit, de niet-leden 
betalen er 27. We hebben van 19u tot 21u exclusief 
toegang tot de kabelbaan onder begeleiding van een 
 gediplomeerde monitor. Huur van het materiaal is in 
de prijs inbegrepen! Wie ingeschreven is, dient cash te 
komen betalen in VTK Blauw. Je dient uiterlijk voor 
vrijdagavond 9 mei 23u59 betaald te hebben, anders 
word je genadeloos van de inschrijvingslijst geschrapt! 
We spreken af om 17u10 aan de rozier, de bus vertrekt 
om 17u20. Wie te laat komt heeft pech. 

Wakeboarden

Deze week kunnen jullie tot 
 vrijdagvoormiddag stemmen voor de 
studentenvertegenwoordigers, zowel 
op facultair als op universitair niveau. 
Deze verkiezingen zijn zeer belangrijk. 
Voor de universitaire verkiezingen zijn 
er ook kandidaten van onze faculteit, 
waaronder een (oud-)praesidiumlid, 
dus ga zeker een kijkje nemen! Stemmen 
kan online via https://webapps.ugent.be/
verkiezingen.

Studentenverkiezingen



 FOTO VAN DE WEEK 

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

Deze week is het nog eens 
een binairo. Steek hem 
voor  woensdag in de 
 mannabrievenbus in VTK 
Blauw en maak kans op een 
mooie  prijs! Deze week gaat de 
prijs naar Geert Van Poeke . Je 
mag je grill komen afhalen in 
VTK Blauw

 PUZZEL VAN DE WEEK 

Parkpop!


