
23 maart - 29 maart
Jooow VTK’ers!

De lentefuif komt eraan en wanneer jullie 
dit lezen zullen de tickets al lang uitverkocht 
zijn. Dit is de normaalste zaak voor één van 
de goedkoopste maar toch leukste feestjes 
van het jaar. We hopen jullie daar dan ook 
allemaal te zien, en ja dat betekent ook de 
eerstejaars onder jullie (de komende maan-
dag een testje hebben is geen excuus...). Tot 
dan!
                         Enjoy!!!
 Gabor en Joey

18:30 Spare-ribs à volonté                  Gekroonde hoofdenma 23/03

wo 25/03

di 24/03

 MAN N A 19 

18:00 Infomoment VTK Praesidium                        Jozef Plateauzaal

22:00 VTK Lentefuif                  Vooruit

20:00 BEST AV 10                            VTK Groen

do 26/03

21:00 Karaokegoliarde                   Porter House 

19:00 Lopen rond de watersportbaan            Plateau

19:00 IFK Squash                         Stadium Coupure

19:00 CodeSprint IV             VTK Groen

18:00 Archiefair 2015                       Faculteitsbibliotheek
19:00 Speedteamtraining VI                      Plateau
21:00 I FK minivoetbal halve finale!                      GUSB

19:00 Minivoetbaltoernooi             Hogeschool Gent
19:00 VVN-quiz                 S9



Archiefair: 
We zitten ondertussen al aan onze 
vierde editie van de VTK & DLK 
Archiefair. Het concept blijft onge-
wijzigd: van 18.00u tot 19.30u komen 
enkele sprekers wat meer vertellen 
over hun eigen loopbaan en vakgebied 
waarna we het event verderzetten in de 
vorm van een beurs. De voorstellingen 
worden gehouden in de nieuwe bib van 
onze faculteit en de standen van de 
beurs staan opgesteld in de gang aan 
Aud A zodat je de faculteit zelfs nooit 
hoeft te verlaten. Op de beurs kan u 
met een hapje en drankje op een in-
formele manier kennis maken met de 
aanwezige bedrijven/bureau’s/… .

VTK show en decormedewerkers: 
Hey, het is bijna zover, het moment 
waarop de acteurs en dansers kunnen 
tonen waar ze zo lang voor gerepeteerd 
hebben. Maar dit kan niet tot zijn ge-
heel komen zonder een deftig decor! 
Tijd werkt bij de mensen van decor 
nooit in hun voordeel, dus vragen we of 
je zin hebt om een maandagavond mee 
te komen helpen om de laatste details 
af te werken, zonder verplichtingen om 
mee te helpen op de show zelf. Een 
extra bonus is een eerste kijk op het 
doek en natuurlijk de gratis pintjes. Je 
kan ons bereiken op decor2015@vtk.
ugent.be

Met beverfde groeten,
Arne en Mathieu

KAARTEN VERKOOP VAN DE 
SHOW START DEZE WEEK!!!



 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 Ellen 
Speleers. Zij mag haar prijs komen 
ophalen in VTK Blauw. Veel plezier 
en succes deze week!

 PUZZEL VAN DE WEEK 

Galabal der Ingenieurs

Nieuwe winkel te Sint-Pietersnieuwstraat 138!


