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19 maart - 25 maart

Heuj VTK’ers!
Er staat weer een week met een 
overvol programma op ons te wach-
ten! En zoals gewoonlijk zorgen we 
er bij VTK voor dat iedereen zich 
kan uitleven, of je nu een film-
liefhebber, sporter, bierdrinker of 
gamer bent. De kalender staat voor 
iedereen stevig gevuld!
Vanavond gaan we naar de bioscoop 
en dankzij VTK moeten leden hier 
maar een schamele 2 euro voor be-
talen! Wat het nog indrukwekkender 
maakt, is dat we gaan kijken naar 
oscarwinnaar ‘The Artist’. Allen 

daarheen dus!
Ook voor de rest laat VTK je uiter-
aard niet in de kou staan. Maan-
dagavond beloofd weerom de ge-
schiedenisboeken in te gaan als 
een fenomenale avond. Dan is het 
namelijk tijd voor de jaardrink-
goliarde, alwaar iedereen zijn stu-
diejaar moet vertegenwoordigen en 
zo veel mogelijk goudgeel gerstenat 
moet binnengieten!

Geniet ervan!

Alexander en Bob

ma 19/03
 09:00  Solli-2-daagse    Torrepoort    
 18:00  Infomoment Summer Course  VTK Groen  
 18:45   IFK Volleybal heren   GUSB   
 19:00   Lopen rond de watersportbaan  Plateau  
 20:00   Filmevent: “The Artist”   Kinepolis   
 21:00   Jaardrinkgoliarde    Porter House
di 20/03
 20:00   Bierbowling 2    Overpoort Bowl
woe 21/03  
 18:00   VTK Paintball    Paintbal Gent 
 21:00 IFK Basketbal heren  GUSB 
don 22/03  
 19:00  ThermiLAN     Therminal   
 22:00   Dies Natalis     ICC Gent



VTK SPEEDTEAM
De jaarlijkse 12-Urenloop 
zit er weer aan te komen 
en dan is het weer tijd om 
voorbereidingen te tref-
fen. Zeker nadat we vorig 
jaar zeer nipt de duimen 
hebben moeten leggen te-
gen de HILOK’ers! Kom 
dus mee trainen voor het 
speedteam en help VTK 
terug naar de overwin-
ning!
Stuur een mailtje naar 
sport@vtk.ugent.be om je 
kandidaat te stellen. Zoals 
altijd bij VTK, hoef je niet 
voor niets te lopen maar 
vallen er drankbonnetjes 
te verdienen!

FILMEVENT: THE ARTIST
Ga je graag naar de cinéma, maar vind je 
het te duur? Dan bieden we voor jullie een 
oplossing! Maandagavond kunnen jullie voor 
2 (leden) of 4 euro (niet-leden) naar de film. 
En het is niet zomaar een film, het gaat om 
“The Artist”, winnaar van talrijke awards 
waaronder beste film op de Oscars! 
Inschrijven kan op de site!

BEST INFOMOMENT SUMMER COURSE
Voel je ook de kriebels van de zomer komen 
als je de eerste zonnestralen ziet? Je kan al-
vast verder dromen en appliceren voor een 
BEST Summer Course. Je leert er 20 andere 
buitenlandse studenten kennen, een nieuwe 
stad en je wordt ondergedompeld in een inter-
essant onderwerp. Meer info: http://vtk.ugent.
be/best/nl/node/248 of kom langs op ons in-
fomoment (19/03)

DIES NATALIS
De UGent wordt weer een jaartje ouder. 195 jaar lang 
worden hier in Gent al studenten opgeleid. Reden genoeg 
om te feesten! op donderdag 22/3 gaat in het ICC de Dies 
Natalis Party door met onder andere het Stubru Dream 
Team en onze collega burgie Fou Concept! Om er zeker 
van te zijn dat de studenten stevig kunnen doorvieren, 
gunt de Universiteit ons vrijdag een verlofdag om goed 
uit te kunnen slapen en zeker geen lessen te hoeven mis-
sen. Kaarten zijn verkrijgbaar in VTK Blauw!



JAARDRINKGOLIARDE
Voor zij die er waren op de provinciegoliarde, deze goliarde heeft net het-
zelfde concept. Telkens als je een pintje bestelt da Voor zij die er waren 
op de provinciegoliarde, deze goliarde heeft net hetzelfde concept. Telkens 
als je een pintje bestelt dan dien je het jaar waarin je zit op te geven. Wij 
noteren dit en houden het aantal pintjes gedronken bij per jaar. Het jaar dat 
op het einde van de avond het meeste gedronken heeft wint!

FAMILIE- EN VRIENDENCANTUS
Op vrijdag 30/3 is het weer tijd voor de familie-en vriendencantus! Licht 
aangeschoten vaders, geile bezopen moeders en zatte nonkels; dat is waar 
het om draait bij een familiecantus. Vrienden en vriendinnen zijn natuurlijk 
ook altijd welkom, niemand wordt geweigerd. U leest het al, dit is de ideale 
gelegenheid om je familie eens te laten proeven van het cantusgebeuren: of 
ze nu 20 jaar geleden ervaren cantuszwijnen waren, of nog nooit een cantus 
meegedaan hebben maar toch nieuwsgierig zijn, de nostalgie zal zegevieren. 
De inschrijvingen gaan open op dinsdag 20 maart.

THERMILAN
ThermiLAN is een tweedaagse LAN-party 
van 22 tot 24 maart georganiseerd door 
de VTK en vindt plaats in de Therminal 
in Gent. Zowel de hardcore als de casual 
gamer zal kunnen participeren in verschil-
lende compo’s (competities) van verschil-
lende games die op PC of op een console 
met beamer/TV gespeeld worden. Wegens 
het succes van vorig jaar, wordt dit jaar 
het aantal deelnemers verhoogd tot 100 per 
dag! Inschrijven kan via de VTK site. Ther-
miLAN is gratis voor leden en kost 4 euro 
voor niet-leden!



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

D O C U M E N T  P R I N T I N G
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FOTO VAN DE WEEK

We hoeven het intussen eigenlijk niet meer te zeggen, maar om zeker te zijn 
dat iedereen weet wat er op het spel staat, herhalen we nog eens dat Exxon-
Mobil wekelijks leuke prijzen aanbiedt voor een gelukkige sudoku-invuller. 
Zo wint Bram Ronsse een boekenpakket ‘Stoute Vrouwen’. Hij mag zijn prijs 
komen ophalen in VTK Blauw!

De normale sudoku regels + elk 
 nummer in een grijs vakje mag 
niet groter zijn dan het aantal grij-
ze vakjes in zijn 3x3 blok.


