
16 maart - 22 maart
Jooow VTK’ers!

We gaan een korte week tegemoet want 
vrijdag krijgen jullie vrijaf door Dies Nata-
lis. Feestjeuh!! Dit betekent echter niet dat 
we jullie vrijdag aan jullie lot over laten. 
Kom gezellig mee gamen op de thermiLAN 
en toon je kameraden hoe goed je bent in 
FIFA, Call of Duty,... Heb je trouwens zin 
om zaterdag je favoriete studentenkring een 
handje toe te steken? Help ons dan op de in-
fodag, alle hulp is welkom. Interesse? Stuur 
dan een mailtje naar Interne@vtk.ugent.be.
                       Enjoy!!!

Gabor en Joey

16:30 Brouwerijbezoek Delirium                 Brouwerij Huyghema 16/03

wo 18/03

di 17/03

 MAN N A 18 

19:00 Motivation letter workshop BEST                    VTK Groen

18:30 Halftime-barbecue                  ’t Unief
19:00 FRiS-vergadering 5                           VTK Groen

do 19/03

21:00 Champagnegoliarde                  Porter House 
19:00 Lopen rond de watersportbaan            Plateau

20:00 Juliencantus                        De Salamander

19:00 ThermiLAN                 Therminal

19:00 Speedteamtraining VI                      Plateau
19:00 IFK badminton dubbels            GUSB
20:30 Halftime-cantus                       Canard Bizar



Halftime-cantus: Tijd voor een can-
tus om te vieren dat we al in de helft 
van onze studiecarrière zitten. Derde-
jaars, zak woensdag af naar de Canard 
Bizar om samen met ons te genieten 
van drank en geweldige cantusliedjes. 
Wie verkleed komt als zijn/haar held 
uit ‘The Lion King’ of een andere cul-
tusheld uit ‘94 krijgt €2 korting. Voor 
zij die nog nooit zouden gecantust heb-
ben, is een introductie voorzien vanaf 
20u.

Speedteam VI: De epische strijd op 
het Sint-Pieters-plein komt steeds dich-
terbij! Kom naast de maandag ook op 
woensdag lopen met sport en door een 
specifieke intervaltraining zal ook jij 
je snelle spiervezels stimuleren. Je kan 
de training afleggen op je eigen tempo, 
dus het is voor iedereen een aanrader! 
Deze week geven we opnieuw een cin-
ematicket aan een willekeurige deelne-
mers!

Juliencantus: Een cantus zoals een 
ander met het grote verschil dat we 
wedstrijdjes zullen organiseren om 
delicatessen uit de Gouden Saté te win-
nen. Ga eens naar een cantus zonder 
een fond te leggen en zuip voor gratis 
eten!

Spare-ribs à volonté!:
Zin in een lekker avondje eten? Schrijf 
je dan in vanaf dinsdag om spare-ribs 
à volonté te eten in de Gekroonde 
hoofden.

ThermiLAN: Aangezien we vrijdag 
een dag vrijaf krijgen van de UGent 
hebben we de kans genomen om een 
2-daagse LAN-party te organiseren! 
De ThermiLAN gaat door van 19 tot 21 
maart in de Therminal. Zowel de hard-
core als de casual gamer kan deelne-
men aan verschillende compo’s op PC 
of op een console. We zorgen ook voor 
drank en eten aan democratische pri-
jzen! Alle info en inschrijvingen: vtk.
ugent.be/thermilan.

Motivation Letter Workshop 
BEST: 6 days left to apply! Kom zeker 
langs op onze Motivation Letter Work-
shop. Afspraak dinsdag, 19h @VTK 
Groen. See you there!

Champagnegoliarde: Met heimwee 
kijken we terug op het Galabal der In-
genieurs. Om toch een beetje tegemoet 
te komen aan dat melancholisch gevoel, 
is het deze avond Champagnegoliarde.
Aan een goede prijs - een stuk goed-
koper dan op het galabal zelf- kunnen 
jullie daar een fles champagne kopen. 
Natuurlijk krijgen jullie nog altijd je 
gratis bonnetje als je toekomt voor 
middernacht.

Brouwerijbezoek: Vanavond gaat 
cultuur op brouwerijbezoek naar brou-
werij Huyghe. Daar gaan we een uurtje 
de brouwerij bezoeken en het bezoek 
wordt afgesloten met een degustatie. 
Schrijf je nog snel in via de site.



 FOTO VAN DE WEEK 

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

De puzzel van deze week is een 
binairo. Los hem op en breng hem 
binnen in VTK Blauw voor woens-
dag, en maak kans op een coole prijs. 
De winnaar van vorige week is Jarne 
Liagre. Hij mag zijn prijs komen 
ophalen in VTK Blauw. Veel plezier 
en succes deze week!

 PUZZEL VAN DE WEEK 

IFK minivoetbal

Nieuwe winkel te Sint-Pietersnieuwstraat 138!


