
Dag lieve VTK’ers

Kon je geen genoeg krijgen van de 
champagne op het galabal? Geen 
nood, vanavond is er namelijk de 
 champagnegoliarde. Kom op tijd want 
op is op! 
Voor degene die te laat waren om een 
date te versieren voor op het  galabal, 
is er deze week een topactiviteit van 
 formaat: de speeddate! Hier kan je 
niet  enkel  burgies ontmoeten maar 
ook  logopedisten,  bio-ingenieurs en 
 psychologen. Dus er is voor iedereen 

wat wils. Je kan erna met je nieuwe vlam 
komen feesten in de Twitch. Alvast veel 
plezier!

Groetjes,
Pieter en Charlotte

 MANNA 17 
 10 maart -  14 maart

19:00 Lopen rond de watersportbaan  Plateauma 10/03

do 13/03

di 11/03
19:00 Speedteamtraining V Plateau

19:00 Minivoetbal heren achtste finale GUSB

20:00 Carnavalscantus Twitch

20:00 BEST AV 8 VTK Groen
21:00 Champagnegoliarde Porter House

woe 12/03
21:00 IFK Basket heren VTK 1  GUSB
21:30 MaChT Cocktailavond Twitch

19:00 Speeddate Therminal



Met heimwee kijken we terug op het 
Galabal der Ingenieurs. Om toch 
een beetje tegemoet te komen aan 
dat melancholisch gevoel, is het deze 
week Champagnegoliarde.Aan de 
bodemprijs kunnen jullie daar een fles 
champagne kopen. Natuurlijk krijgen 
jullie nog altijd je gratis bonnetje als 
je aankomt voor middernacht.

Kleutercantus

Ben je nog nooit naar een cantus  geweest? 
Dan is de kleutercantus het ideale  moment 
om daar verandering in te  brengen! 
 Natuurlijk zijn ook ervaren cantussers 
welkom! Deze cantus is  exclusief voor 
eerste- en tweedejaars en vindt plaats in de 
Frontline op maandag 18 maart. Om 19u30 
starten we speciaal voor de  beginners een 
half uur vroeger met een uitleg. Om 20u 
beginnen we aan de echte cantus. Schrijf je 
snel in via de VTK-site op 10 maart! Kom 
verkleed en betaal €7 ipv €9.

OE
Het is de laatste week dat je je 
OE’s kan invullen, dus haast 
je naar vtk.ugent.be/oe. Zoals 
gewoonlijk kan je ook je stuk 
chocolade afhalen in de hal van 
de Plateau of in Zwijnaarde. 
Kijk op de VTK-site om te zien 
wanneer we ze uitdelen.

Woensdag 30 april staat het sportief  hoogtepunt 
van dit academiejaar, de 12urenloop, op het 
programma en dat zouden we graag opnieuw 
winnen. Om ons optimaal voor te bereiden 
gaan we iedere woensdagavond gericht trainen 
op 400m. De sporties zullen jullie op sleeptouw 
nemen in afwisselende trainingen waar we de 
snelheid zullen aanscherpen en ook wat  interval 
trainen. Af en toe zal er ook een cinematicket 
te winnen zijn bij bepaalde  prestigesprintjes, 
 aarzel niet langer en kom meetrainen!

Speedteam

In Aalst is carnaval misschien reeds 
afgelopen, maar wij feesten verder! 
Trek je favoriete verkleedoutfit aan 
en kom meezingen met de beste 
 carnavalsliedjes. Natuurlijk zal er bier 
in overvloed zijn om onze kelen genoeg 
te kunnen smeren. Omdat we er  zeker 
van willen zijn dat jullie allemaal 
 verkleed komen, betaal je slechts €6 
voor deze cantus indien wij je outfit 
epic genoeg vinden

Carnavalscantus

Lezing microëlektronica

Speeddate

Ben je single en wil je daar iets aan 
veranderen? Schrijf je dan snel in 
op de site voor onze  speeddate 
die we dit jaar opnieuw met VLK, 
VPPK en VLAK  organiseren! 
Erna kan je met je eventuele 
nieuwe verovering afzakken 
naar de afterparty in de Twitch!.

Champagnegoliarde

VVN, de vereniging voor  natuurkundigen 
 organiseert de lezing “Implanteerbare 
 meetsystemen en sensoren voor  gezondheidszorg”. 
Deze lezing richt zich op  recente en minder  recente 
ontwikkelingen in de microëlektronica met het 
oog op de realisatie van  meetsystemen die  kunnen 
geïmplanteerd worden voor een  verbeterde 
 gezondheidsbewaking. Er zullen  verschillende 
voorbeelden gegeven worden van wat  vandaag 
mogelijk is met de  microëlektronica én de  recente 
ontwikkelingen in de  sensortechnologie.  Maandag 
17 maart in Aud E om 19u45.

Cocktailgoliarde 
Voor sommigen waren de cocktails veel te vroeg 
uitverkocht, hoewel er voor anderen misschien 
net te veel cocktails waren. Om iedereen de kans 
te geven om van deze epic avond te genieten, 
 organiseren we 17 maart een tweede  cocktailfuif. 
De prijs blijft €2,5 per cocktail of €10 voor 5 
 cocktails! Het enige verschil? Er zullen gewoon 
nog meer cocktails zijn! Aangezien deze avond 
 samenvalt met een goliarde zullen jullie nog steeds 
een gratis bonnetje krijgen voor middernacht.

Burgies @ speeddate



 FOTO VAN DE WEEK 

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

Deze week smijten we er nog 
eens een  sudoku tegenaan.  
Steek hem voor  woensdag in de 
 mannabrievenbus in VTK Blauw 
en maak kans op een mooie  prijs! 
De  winnaar van deze week is  
Lagast Nick je mag met je vrien-
den je  drankvoorraad  komen 
 halen in VTK Blauw! Jouw schat-
ting was de beste, geniet ervan!

 PUZZEL VAN DE WEEK 

Speedteamtraining


