
Beste VTK’ers

Na het tweede verlengde weekend op rij 
is het weer eens een normale week. In 
tegenstelling tot de overheid is er bij ons 
dit weekend wel doorgewerkt en  hebben 
we weer een waaier van activiteiten voor 
jullie in petto. Hopelijk hebben  jullie 
dit weekend dus een beetje kunnen 
 uitslapen en eventueel je cursussen eens 
bovengehaald. 
Deze week wordt het een stuk  kouder 
en daarbij horen enkele winterse 
 activiteiten. Echter, dankzij cultuur kan 

je deze week  ook lekker binnen  blijven 
en iedere avond een filmpje  meepikken 
in de P lateau. Als je zelf daar nog niet 
warmer van wordt, hebben wij nog 
de ultieme opwarmer voor jou: deze 
week is het namelijk terug tijd voor 
de  legendarische  cocktailfuif! Vooral 
het vrouwelijk schoon blijkt telkens te 
zwichten voor de zwoele  cocktails!
 

It’s getting hot in here,
Charlotte en Pieter

 MANNA 9 
 18 november -  22 november 

19:00 Lopen rond de watersportbaan   Plateau

18:00 IFK judo GUSB

ma 18/10

di 19/11

do 21/11
woe 20/11

20:00 Schaats mee met PeMe Ijsbaan Kristallijn

21:00 BEST-Goliarde Porter House

19:00 LateX les   Auditorium L

18:00 Codesprint 2 VTK Groen
19:30 Update @ Campus  Campus Coupure

19:30 Filmweek Auditorium K

22:00 Cocktailfuif   Twitch
16:00 Snowworld Landgraaf  Rozier



Tijd om een activiteit van 
onder het stof te halen: de 
filmweek! Elke dag van 
de week bieden wij jullie 
een film van kaliber aan in 
een van de auditoria in het 
 plateaugebouw. Wat mag dit 
kosten? NIETS! Meer nog, wij 
voorzien jullie van  allerhande 
catering zodat jullie niet 
hoeven te verhongeren! 

Dinsdag strijden we letterlijk 
om de glorie voor VTK: er moet 
namelijk gevochten worden! Er 
zal gevochten worden naargelang 
gewichtsklasse en gordel. Zin om 
mee te vechten? Stuur dan een 
mailtje (met vermelding van je 
gordel) naar sport@vtk.ugent.
be. Belangrijk: ook dames met 
wat vechtlust kunnen deelnemen!

AIG organiseert ook dit 
jaar weer    Update@Cam-
pus op 21/11. Prof. dr. 
Dirk  Buyens zal  jullie alles 
 vertellen over  coaching, 
een thema dat voor elke 
 ingenieur (in  wording) 
 direct  toepasbaar 
is in zijn of haar 
 omgeving.  Inschrijven 
op www.mijn-aig.be/

Pooltoernooi

Lopen

Filmweek

Schaatsen met PeMe

Update@Campus

Ladies, dit is er eentje voor jullie. Vorige 
week Duvels voor de venten, deze week 
lekkere cocktails voor de dames! Laat 
jullie maar eens goed gaan met al die 
 lekkere zelfgemaakte kleurrijke drankjes 
die daarnaast nog eens spotgoedkoop 
zijn. Voor de prijs van 2 euro kan je er 
al van genieten. De luttele euro inkom 
is volledig voor het goede doel. Jullie 
drankgenot is dus nog voor iets goed ;)

Op maandag is er een goliarde 
met een internationaal tintje. 
Niet enkel VTK, maar ook BEST 
deelt immers  drankbonnetjes 
uit! Kom bij ons een  nummertje 
halen en BEST trakteert telkens 
wanneer het rad jou  uitkiest. 
Lacht Vrouwe Fortuna je toe? 
Kom het ontdekken op de 
enige echte BEST-goliarde.

Filmweek

Cocktailfuif

Op maandag 2  december 
gaat de jaarlijkse 
 zwemmarathon door in 
het GUSB. Dit is een 3uur 
 durende  aflossingsrace 
waarbij telkens 1  zwemmer 
50  meter vrije slag zwemt. 
Zin om enkele baantjes voor 
je faculteit te zwemmen? 
Zend dan snel een mailtje 
naar sport@vtk.ugent.be.

Zwemmarathon
Na het grote succes van 
de eerste codesprint, vindt 
de tweede editie plaats op 
 donderdag 21/11. Hier kan 
je  komen helpen aan de 
 supercoole VTK  website! 
Kom dus allen af, leer 
werken met het  Python 
Framework, genaamd 
 Django, en versterk ons 
leger medewerkers. Tot dan!

Codesprint 2

Door de jeneverloop en 
wapenstilstand is het 
ondertussen al 3  weken 
geleden dat we ons 
 traditioneel rondje rond 
de  Watersportbaan  hebben 
gelopen.  Maandag afspraak 
om 19u aan de  Plateau 
of 19u15 aan het GUSB.

IFK Judo

Dinsdag gaan de 
 inschrijvingen open 
voor de 2de editie van 
het VTK Pooltoernooi. 
Wil jij titelverdedigers 
Stan Verbeiren en  Steven 
De Tender uitdagen? 
Schrijf je dan snel in!

Als vervolg op de  
peter- en meteravond gaan 
we discoschaatsen! Voor 
de luttele prijs van 2,5 
euro kunnen jullie elkaar 
 weerzien op glad ijs! Er 
zal zelfs een jeneverbar 
 aanwezig zijn op de ijsbaan. 



 FOTO VAN DE WEEK 

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

 PUZZEL VAN DE WEEK 

Deze week is het een 
Zweedse puzzel. Steek 
hem voor  woensdag in 
de  mannabrievenbus 
in VTK Blauw en win 
een  supercoole  prijs! 
De  winnaar van deze 
week is Cara Princen. 
Je mag  je prijs komen 
halen in VTK Blauw. 

Openingsfuif


