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9-13 december: Chillweek  

Zwemmarathon

En ja hoor! Ondertussen zijn we in week 
twaalf beland. Alweer de laatste week 
van het semester en wat VTK betreft 
kunnen we wel zeggen dat we er een 
geslaagd semester op hebben zitten! 
Van het galabal tot de wekelijkse goli-
ardes, van de citytrip tot dat fantas-
tische Interfacultair toernooi waar VTK 
zich weer voor de volle 100% heeft ge-
geven. De laatste week van het semes-
ter betekent natuulijk niet dat er niets 
meer te doen is voor jullie. Zo kunnen 
jullie vanavond jullie gedachten wat ver-

zetten met de kerstloop of wat gaan 
ontspannen op de Netflix & chill goliarde 
in Delta!
We wensen jullie alvast heel veel succes 
met de komende examenperiode en tot 
zeer snel!

Veel liefs, 
Iris, Fran en Margot



VTK @Massacantus
Na een epische Beiaardcantus, waar nog 
steeds niet alle legenden van zijn boven-
gehaald, is het alweer tijd voor de mas-
sacantus. FK, SK & HK Gent slaan de han-
den in mekaar om de grootste cantus van 
Gent en omstreken te organiseren. Het is 
tijd om VTK hier eens goed te vertegen-
woordigen! Eveneens wordt deze avond 
de bierkoning van Gent gekozen
Geïnteresseerden die de eer van VTK 
willen gaan verdedigen kunnen zich kan-
didaat stellen door een mailtje te sturen 
naar schachtentemmer@vtk.ugent.be
De cantus kost €15 voor VTK leden, hier-
in is de gekende massacantus bierpot 
inbegrepen. Vooraf betalen in blauw of 
via online is verplicht! Ten laatste vrijdag 
29/11, anders vlieg je van de lijst. Naarmate 
meer kaarten vrijkomen worden het aantal 
plaatsen ook vergroot.

Netflix & Chill goliarde
Deze week een rustige goliarde om het 
jaar op een ‘chille’ manier af te sluiten en 
om de batterijtjes even op te laden ( om 
erna nog harder te kunnen gaan op de 
massacantus).
Vandaag gaan we gezellig een film bekij-
ken in de wel befaamde lounge van delta, 
popcorn eten die Elisabeth live voor jul-
lie gaat klaarmaken En we gaan ook wat 
heerlijke plateaus uitdelen als jullie alle-
maal stil zijn tijdens de film!
Stiekem mag je natuurlijk ook gewoon 
komen om stiekem héél véél te drinken 
en anoniem dronken te gaan 



Semester 2

Jobfair 25/02/2020

Lentefuif 18/03/2020  

Parkpop 21/04/2020



De winnaar van vorige week is Florian Claude! Proficiat jij wint gezellige kerstlichtjes! Je 
kan jouw prijs komen ophalen in VTK Blauw. Aangezien we in de laatste week van het 
semester zijn aangekomen, valt er volgende week helaas geen prijs meer te winnen. 
Bedankt voor jullie talrijke inzendingen afgelopen weken en tot snel! 

Maandag 09/12
 18:00 IFK Badminton - Enkelspel   GUSB
 20:00 FRiS AV 3    Foundry
 19:15 Kerstloop door Gent   Plateau
 21:00 Netflix & chill goliarde   Delta 

Woensdag 11/12
 19:00 VTK @ Massacantus   Expo
 19:30 IAESTE AV6    VTK Groen

VTKalender 


