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Lezing Dirk Frimout

Hey! Laten we eerlijk zijn, week 1 ging al-
weer razendsnel voorbij en was er eent-
je om niet snel te vergeten. Maar wees 
gerust, ik kan je al vertellen dat week 2 
zeker niet zal moeten onderdoen voor 
week 1! Voor de archies onder ons kan 
je op de archiefair een hele boel bedri-
jven leren kennen op de beurs. Sporti-
evelingen hebben komende weken maar 
liefst 2 keer de mogelijkheid om te gaan 
lopen. Een perfecte verbroederings-
manier om nog meer eerstejaars te 
leren kennen is de 4e initiatiedoop! En 

niet te vergeten: De singles kunnen zich 
maandag volledig uitleven op de Crazy 
Dating Goliarde.
Veel plezier!

Veel liefs, 
Iris, Fran en Margot

17 - 21 februari: Datingsweek



Crazy Dating Goliarde
Bier, Tequila, shotjes en muilen.
Lang geleden leefden de 2 geliefde in 
vrede samen, alles veranderde toen 
de single lady aankwam. Alleen tequi-
la meester van alle shots,  kon hen 
stoppen. Maar toen de lever hem het 
meest nodig had verdween hij. Hon-
derd jaar ging voorbij en mijn bierpong-
compagnunkt en ik vonden de nieuwe 
shot genaamd, Appel sour. Zijn mooi-
boytechnieken zijn geweldig maar hij 
moet nog veel leren voor hij andere de-
zelfde bless kan geven. Maar ik geloof 
dat bier de wereld kan redden. 
HUTS HUTS HUTS 

Cursus
Cursussen zijn te koop in VTK Pi! Ver-
geet deze natuurlijk niet op voorhand te 
bestellen op de VTK site.
Maandag 11:15 - 16:00
Dinsdag  09:45 - 14:30
Woensdag 08:00 - 13:00
Donderdag Gesloten
Vrijdag  11:15 - 16:00

Archiefair 
Dit jaar is de Archiefair terug in een 
nieuw jasje. Het panelgesprek wordt 
behouden maar nu voegen wie hier ook 
een interessante beurs in de ateliers 
van 3de bachelor aan toe! De eerste 90 
studenten die zich voorinschrijven voor 
het panelgesprek & de beurs krijgen ook 
een pasta & een drankje van ons cadeau 
tijdens de beurs. Drieverdiepencantus

Na het overweldigend succes van de 
vorige twee edities is hij er dit jaar 
weer: de drieverdiepencantus! Zingen, 
drinken, dansen en boiten. Dat is waar 
een standaard cantus voor staat. 
Smijt daar nog wat verbroedering bij en 
je hebt de drieverdiepencantus. VGK, 
VPPK en VTK slaan de linten in elkaar 
en organiseren samen deze cantus 
in delta! Elke kring zal op elke verdie-
ping in Delta een eigen cantus leiden. 
VPPK zal de kelder bezetten, VTK de 
gelijkvloers en VGK de lounge. De can-
tus begint om 18u00. Commilitones en 
schachten zijn tijdens de tempussen 
vrij om te verwisselen van cantus. Om 
00u00 gaat Delta open en wordt het 
een onvergetelijk (of vergetelijk) feest 



Initiatiedoop 4: Bier-
bowlen

Na de lesvrije week is het tijd om het 
semester opnieuw op gang te trekken. 
Deze keer gaan we bierbowlen! Een 
beetje kegels omver smijten (of een 
plateau in Lauranne haar geval) en een 
drankje nuttigen . Wat moet dat meer 
zijn? Een afterparty in delta misschien? 
Die is er ook! Geen reden om niet te 
komen dus! Deze initiatiedoop is enkel 
voor de eerstejaars. Peters-en meters 
kunnen ons achteraf vervoegen op de 
afterparty in Delta! Deze activiteit 
moet op voorhand betaald worden. Dit 
kan steeds online.

Speedteamtraining II
De 12urenloop: het grootste sportevenement voor de Gentse studenten, en elk 
jaar een gelegenheid om te tonen dat wij als VTK de snelste benen in huis hebben! 
Maar ‘Parijs is nog ver’, er wacht ons nogeen zware tocht om de sprint op het 
Sint-Pietersplein tot een goed einde te brengen. Om onze sprintersbenen klaar te 
stomen voor de felbegeerde 12UL beker, organiseert VTK Sport naast het ‘Lopen 
rond de Watersportbaan’ op maandag ook speciefieke looptrainingen op donder-
dag: de SpeedTeam training. We beginnen aan ons avontuur met een proloog, een 
rustigere training waarin we begeleid worden door onze SpeedTeam coaches. Zij 
hebben speciaal voor elke loper van elk niveau een geschikt trainingsschema voor-
zien, de trainingen zijn dus open voor elke loper en loopster!



De winnaar van vorige week 
is Hannah Nachtergaele! Pro-
ficiat jij wint een startpakket 
voor het 2e semester! 

Los de Towersudoku op, vul 
je gegevens in en breng Ve 
manna binnen voor woens-
dagmiddag om 12 uur en wie 
weet ben jij onze volgende 
winnaar!.

Veel succes!

Naam....................................................

e-mail...................................................

VTKalender 

Maandag 17/02
 19:00 IFK Volleybal Dames: 2e Ronde  GUSB   
 19:15 Lopen door Gent    Plateau   
 21:00 Initiatiedoop 4: Bierbowlen  The Foundry  
 21:00 Crazy Dating Goliarde   Delta 

Dinsdag 18/02
 18:00 Drieverdiepencantus   Delta  
 

Woensdag 19/02   
 18:00 Archiefair    Plateau
 19:30 IFK Zwemmen    GUSB
 21:30 Oefenwedstrijd Minivoetbal Heren  GUSB   

Donderdag 20/02        
 19:15 Speedteam Training II   The Foundry  
  


