
10 november - 16 november
Heeeeey VTK’ers!

Eerste en vooral even een moment van 
stilte voor onze facebookaccount. De 
conversie van persoon naar pagina is een 
feit en dit bracht heel wat ongemak voor 
ons. Gelukkig voor jullie verandert er niet 
zo heel veel. We zullen dus vrolijk blijven 
reclame maken voor jullie, te beginnen met 
ons voorwoord hier. Het IFT is begonnen 
en het is nu aan jullie om te bewijzen dat 
wij als VTK leden sportiever talent bezit-
ten dan alle andere kringen tesamen. Ben 
je niet zo een sportief type? Geen nood, 

kom gewoon de rest naar de overwinning 
supporteren. Alle hulp is welkom. Dinsdag 
is een lesvrije dag maar VTK zou VTK 
niet zijn indien we jullie dan niet zouden 
entertainen. Breng dus eens een bezoekje 
aan Brugge of maak kennis met de meisjes 
van het VLAK. We sluiten de week af met 
dé gelegenheid om je familie kennis te laten 
maken met het VTK, namelijk door met ze 
te cantussen.

                       Enjoy!!!
Gabor en Joey

15:00 VTK @IFT                               GUSBma 10/11

wo 12/11

di 11/11

do 13/11

 MAN N A 8 

08:45 Uitstap naar Brugge                 Brugge

20:00 Vrienden- en familiecantus                De Salamander

12:00 Team Design Kortrijk                       Campus Kortrijk
18:00 Kroegentocht Leuven                    Plateau

21:00 Karaokegoliarde                                   Porter House

19:00 Spaghettiavond                           Therminal

20:00 VTK-VLAK Cantus                    Twitch

vri 14/11



Infomoment IAESTE: 
Wil jij deze zomer jouw curriculum 
boosten en een onvergetelijke buiten-
landse stage doen met IAESTE? Kom 
dan zeker naar het infomoment op 18 
november om 19u in de Josef Plateau-
zaal! Na de uitleg over wat we doen en 
hoe de applicatie verloopt, kan je nog 
even met ons praten op de internation-
al evening, een whisky’tje drinken of 
een hapje eten!

IFT:
Hét sportieve hoogtepunt van dit se-
mester! De verschillende faculteiten 
van de UGent bekampen elkaar in 9 
disciplines. De winnaar van dit pres-
tigieuze toernooi mag zich voor een 
jaar de sportiefste faculteit van Gent 
noemen! We rekenen op alle burgies en 
archies om onze ploegen te versterken. 
Vooral lo(o)p(st)ers hebben we nog 
nodig! Niet-sporters zijn zeer welkom 
in het GUSB of aan de voetbalterreinen 
van de HoGent om onze ploegen naar 
de overwinning te schreeuwen! Er is 
altijd heel veel ambiance en wij voor-
zien voldoende smeersel voor je keel. 
Achteraf is er ook een spetterende af-
terparty in het GUSB met gratis vaten!

Spaghettiavond:
De spaghetti van de brug al beu! Geen 
nood wij zorgen er deze week voor dat 
jullie voor 2 euro heerlijke spaghetti op 
Max’ wijze kunnen smullen! 
Inschrijven is de boodschap!

Karaokegoliarde:
Zak deze maandagavond af naar de Por-
ter House en zorg zelf voor de muziek, 
mensen die het aandurven hun engelen-
stem door de boxen te laten weergalmen, 
krijgen een extra bonnetje per nummer 
dat ze zingen. We zorgen dan ook voor 
dat er genoeg smering is voor de keel! 
Morgen is er ook geen les, geen reden om 
niet te komen!

IFK Judo:
Doe je aan judo, of laat je je gezag al 
graag eens gelden? Schrijf je dan vlug in 
voor het IFK Judo door het formulier op 
de VTK-site in te vullen of gewoon een 
mailtje te sturen naar sport@vtk.ugent.
be! Doe je niet aan judo? Geen probleem, 
je kan alsnog meedoen bij de witte/gele 
band. Verder zijn we ook nog op zoek 
naar meisjes die willen bewijzen dat ze 
ook hun vrouwtje kunnen staan! Meer 
info vind je op de site.

Onderwijsevaluaties: 
LAST CALL. De laatste repen chocolade 
zullen volgende week worden uitgedeeld, 
vul dus snel de onderwijsevaluaties in via 
vtk.ugent.be/oe.  Campus Plateau heeft 
momenteel  een grote voorsprong op 
campussen Kortrijk en Schoonmeersen 
en die voorsprong willen we houden.

Whiskydegustatie:
Altijd al eens kennis willen maken met 
de wondere wereld van de whisky? Dan 
kan dit op woensdag 19 november. Vanaf 
10 november om 19u00 is inschrijven 
mogelijk! 

Uitstap naar Brugge:
Op 11 november maakt excursie een 
uitstapje naar Brugge. Een boottocht 
in het Venetië van het Noorden mag 
er zeker niet aan ontbreken. Op het 
einde van de dag gaan we een 
brouwerij bezoeken zodat we alleen 
goed opgewarmd zijn voor de VTK-
VLAK cantus.

VTK-VLAK Cantus:
Tijd om nog eens een oude liefde uit 
het stof te halen. De (overwegend) 
meisjes van het VLAK en de (over-
wegend) jongens van VTK komen 
opnieuw samen om liederen te zin-
gen en blond schuim te drinken. Een 
evenement om niet te missen!



 FOTO VAN DE WEEK 

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

Ook deze week mogen jullie je door 
de les puzzelen met een sudoku. Los 
hem op, breng hem binnen in VTK 
Blauw tegen woensdag en win een 
coole prijs. De winnaar van vorige 
week is Basile van Weyenberg. Hij 
zal zijn prijs persoonlijk overhandigd 
krijgen. Veel plezier en succes deze 
week!

Hardware Event
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Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.58)
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 PUZZEL VAN DE WEEK 


