
9 maart - 15 maart
Hola VTK’ers!

Esta noche bebemos hasta que caemos en la 
cuneta... Of anders gezegd, vanavond wordt 
een leuk feestje in de Porters met onze 
Mexican-Goliarde! Zoals te zien hebben we 
ook de andere dagen van deze week goed 
ingevuld voor jullie. Schiet je beste maat 
aan flarden met een paintball geweer of 
verken enkele van de beste Gentse kroegen. 
Natuurlijk zien we jullie ook vrijdag 
allemaal op ons bal.
                       Enjoy!!!

Gabor en Joey

19:00 Lopen met recruitment                 Plateauma 09/03

wo 11/03

di 10/03

 MAN N A 17 

19:00 Danslessen Lindy Hop                        Ledeganck

20:00 BEST AV 9                   VTK Groen
21:00 Mexican-Goliarde                           Porter House

vri 13/03

19:00 Infoavond Antwerp Management School               Jozef Plateauzaal 
17:30 Paintball                       Paintball Gent

19:00 Speedteamtraining V                        Plateau

22:00 Galabal der Ingenieurs               Art Cube

20:00 Kroegentocht                        Gent
20:50 IFK minivoetbal kwartfinale            GUSB
18:30 Diner Galabal                       Art Cube



Infoavond Antwerp Management 
School: Weet je nog niet wat je nadat 
je afstudeert wilt gaan doen? Wil je 
verder studeren, maar weet je nog niet 
waar? Kom dan zeker eens luisteren 
naar welke opleidingen Antwerp Man-
agement School aanbiedt! Tijdens een 
korte presentatie worden de verschil-
lende mogelijkheden uit de doeken 
gedaan. Achteraf krijg je de kans om al 
je vragen te stellen tijdens de broodjes-
receptie. Inschrijven kan via vtk.ugent.
be/recruitment.

Speedteam:
Ondertussen is het week 5, hoogtijd dus 
om je sprint kracht op te bouwen! We 
lopen op de piste aan de Blaarmeersen, 
die in perfecte staat is. Coach Joachim 
bereidt iedere week een dynamische 
training voor die snelheid aanscherpt. 
Je hoeft echter geen geoefende loper te 
zijn om deel te kunnen nemen. Je kan 
de training doen op je eigen tempo en 
je gaat er zo ver in als je zelf wilt. Af en 
toe zal er ook een cinematicket te win-
nen zijn in een prestige sprintje! Geen 
reden dus om niet af te komen! 19u @ 
Plateau en 19u20 @ Piste Blaarmeers-
en!

Mexican-goliarde: Omdat de Porter 
house onze VTK leden zo graag ziet 
bieden ze ook deze week kick-ass pro-
mo’s aan. Tequila-shotjes aan 1,5 euro 
en een desperados voor 2,5 euro! Af te 
halen aan de toog in de Porter House, 
all night long.

Onderwijsevaluaties:
Vul de onderwijsevaluaties(OE’s) in via 
vtk.ugent.be/oe! De burgies/archies zit-
ten aan 30% en doen daarmee voorlopig 
beter dan de studenten in Kortrijk en 
Schoonmeersen. Zorg dat de burgies/
archies op kop blijven en vul snel jouw 
OE’s in. Onze faculteit verloot 4 iPad 
mini’s onder de studenten die de OE’s 
hebben ingevuld.

Galabal: De meest classy avond van 
het jaar kan je beleven in de Art Cube. 
Is dit te ver? Geen probleem, een gratis 
busdienst brengt je heen en terug. Met 
een professioneel bereidde cocktail kan 
je je oren laten verwennen door Bus-
cemi. Vergeet deze week zeker niet je 
ticket te kopen! Uiteraard is gala-kledij 
verplicht. Voor meer info surf naar 
www.galabalderingenieurs.be

IFK Badminton dubbels:
Op 18 maart kan iedereen deelnemen 
aan het IFK Badminton, zowel geklas-
seerden als niet-geklasseerden. Het en-
keltornooi hebben we al achter de rug, 
nu is het tijd om te dubbelen. Er zijn 
twee categorieën waarin je kan deelne-
men, maar een speler kan maar aan 
één tornooi deelnemen: geklasseerd of 
niet-geklasseerd, zowel dubbel heren 
als dubbel dames. De sporties zullen 
weer van de partij zijn om een VTK-
truitje voor jullie te voorzien en ook 
jullie dorst te lessen met gratis water en 
sportdrank. Achteraf krijg je ook een 
traktatie in de Sportsbar. Zin om mee 
te doen? Schrijf je dan in via de site!

BEST Summer course applica-
tions: Interested in going abroad 
this summer? Actually learn some-
thing and meet new people? Are you 
ready to have the time of your life? 
Don’t hesitate and apply for a Sum-
mer Course! You can find all infor-
mation at best.eu.org/courses



 FOTO VAN DE WEEK 

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

De puzzel van deze week is een 
sudoku. Los hem op en breng hem 
binnen in VTK Blauw voor woens-
dag, en maak kans op een coole prijs. 
De winnaars van vorige week zijn 
Nathan Gistelynck en Jana Bovyn. 
Zij mogen hun prijs komen ophalen 
in VTK Blauw. Veel plezier en succes 
deze week!

 PUZZEL VAN DE WEEK 

Danslessen Lindy Hop

Nieuwe winkel te Sint-Pietersnieuwstraat 138!


