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GSK Biermijl

Hoipiepeloi! Of je het nu wil geloven of 
niet, we zijn al in week 5 beland! Maar 
niet getreurd, ook deze week heeft VTK 
weer heel wat activiteiten voor jou in 
petto! Zo hebben we op maandag de 
proffentap in Delta. Heb je altijd al eens 
een pintje willen krijgen dat getapt is 
door een van jouw proffen? Dan is de 
proffentap de perfecte gelegenheid. Din-
sdag slaan alle plateaukringen de han-
den in elkaar en worden er in het Tech-
nologiepark de enige echte Zwijnaardse 
feesten georganiseerd. Van een gratis 

ontbijt tot heel wat springkastelen en 
foodtrucks, je kan het daar allemaal ver-
wachten! Ook de sporters hebben weer 
enkele gelegenheden om de conditie bij 
te houden. Voor de mensen die de inter-
nationale mindset te pakken hebben, 
staan BEST en IAESTE ook klaar!

Veel liefs, 
Iris, Fran en Margot

09-13 maart: Zwijnaarde Week 



Proffengoliarde
Altijd al een pintje willen drinken 
getapt door jouw favoriete prof dan 
is dit je kan. Maandag 9 maart houden 
we met FRiS de jaarlijkse proffentap, 
van 20u-23u komen er elk uur 2-4 prof-
fen tappen. Houd zeker het facebook 
evenement in de gaten om te weten 
wanneer welke prof komt tappen.
Ook de onderwijsdirecteur zakt deze 
avond af naar delta waar ze een vat 
gaan zetten en op vertoon van je 
lidkaart van VTK, Hermes of de Loei-
ende Koe kun je een bandje krijgen 
waarmee je aan de bar, zolang het 
vat loop, pintjes kan gaan halen!

Cursus
Cursussen zijn te koop in VTK Pi! Ver-
geet deze natuurlijk niet op voorhand te 
bestellen op de VTK site.
Maandag 09:45 - 13:00
Dinsdag  Gesloten
Woensdag 09:45 - 13:00
Donderdag Gesloten
Vrijdag  12:45- 16:00

Lentefuif
Grootste Vooruit knaller van het jaar. 
De hele avond lang bier aan 60 cent! Wie 
niet waagt, blijft maagd... 
Er zijn nog 50 kaarten te verkrijgen de 
avond zelf. 

Zwijnaardse Feesten
Klaar voor het evenement van het jaar? 
Al je geliefde FEA-kringen slaan de han-
den in elkaar om campus Zwijnaarde 
voor een hele dag om te toveren tot 
een heus paradijs!

Wanneer?Wanneer?
Dinsdag 10 maart van 8u tot 20u.

Waar?
Technologiepark Zwijnaarde natuurlijk, 
op het grote grasveld naast gebouw 
131.

Wat?
Een hele dag vol ambiance en enter-
tainment, lekker eten en genieten van 
het goeie leven.
De dag begint met een heerlijk ontbijtje 
waarna je terecht kan op het grote veld 
voor het vervolg van de dag. Volg het 
evenement op facebook om op e hoog-
te te blijven van alle activiteiten die jou 
te wachten staan! Tot dan!



Halftime Cantus & BBQ 
Beste derde bachers,
Na twee en een half jaar zwoegen en 
zweten zitten we eindelijk aan de helft!
En wat is er nu een betere manier om 
dit te vieren dan met een cantus? Met 
een cantus én een BBQ misschien?! 
Kom woensdag 11 maart met al jouw 
jaargenootjes smullen van lekker gegril-
de stukjes vlees en alles wat daarbij 
hoort en/of kom je dorst lessen met 
lekker koude pintjes op de cantus.
Voor wie? Alle 3e bachers (gitters zijn 
welkom indien vorig jaar niet ingeschre-
ven) Hoeveel kost dat hier? De bbq en 
de cantus kosten je beide slechts 8 
euro, voor slechts 16 euro heb je dus 
onbeperkt eten én drinken. We voor-
zien nog een surprise voor tijdens de 
cantus let’s go.

Drum & Bass
Dinsdag 10 maart organiseert Delta 
haar jaarlijkse drum and bass feestje. 
Het belooft een fantastische avond te 
worden met headliners als James Mar-
vel en Hiraeth. Mis deze topavond niet!

Course Application Workshop
Wil je graag op BEST Course gaan en wil 
je zeker zijn dat je een goede motivatie-
brief hebt geschreven? Kom dan zeker 
naar de Motivation Letter Workshop 
op woensdag 11/03! Daar krijg je feed-
back op je motivatiebrief en kan je ook 
ter inspiratie een aantal motivatiebrie-
ven vinden die door de jaren heen zijn 
geaccepteerd.  Je kan op eender welk 
moment langskomen tussen 17u30 en 
20u30. Kan je de workshop niet bijwo-
nen? Stuur dan gerust je motivatiebrief 
naar ghent@best.eu.org voor feedback.

Speedteamtraining V
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 Lieze De Coppel! Proficiat 
jij wint een taart! Deze week 
kunnen jullie zich uitleven met 
een Nonogram!

Veel succes!

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

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

VTKalender 

Maandag 09/03
 18:00 IFK Minivoetbal Heren - 1/4 finales  GUSB   
 19:15 Lopen door gent    Plateau   
 20:00 Proffentap          Delta   
 20:00 BEST AV 9    The Foundry 

Dinsdag 10/03
 08:00 Zwijnaardse feesten   Technologiepark Zwijnaarde 
 21:00 Delta Presents: Drum & Bass 6.0  Delta
Woensdag 11/03   
 17:30 Course application Workshop  BEST/ IAESTE Office 
 18:00 Halftime bbq    Delta
 20:00 Halftime cantus    Delta
 19:30 IAESTE AV9    VTK Groen    

Donderdag 12/03        
 19:15 Speedteam Training V    Plateau   


