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21 Februari - 25 Februari : Comeback week

Hey VTK’ers!

Nu alles weer open mag, vliegen we er 
dubbel en dik in!

Haal maandag je mooiste Onsie uit 
vanonder het stof en krijg een extra 
deltabonnetje op de Gekke Onsie 
Goliarde.

Of je nu wil lopen of muurklimmen, 
met de sporties kan het allemaal! 
Schud die beentjes al maar los.

Ook voor de meer cultureel 
aangelegden onder ons heeft VTK 
Cultuur deze week tickets voor de 
Opera.

Toch eerder zin in een rustig avondje 
met vrienden? Spring woensdag eens 
binnen op de Bingo avond in Delta!

Veel liefs,
Lauren, Gwendolyn en Anouk



Drieverdiepen-
cantus

Cantus,

De meest studentikoze activiteit 
die er bestaat. Zingen, drinken en 
verbroederen. De oorzaak van vele 
relaties, vriendschappen en zwarte 

gaten.
Om deze drie naar een nieuw niveau 
te tillen, slaan VGK, VPPK en VTK 
de handen in elkaar om een epische 
drieverdiepencantus te organiseren. 

Elke 
k r i n g 

zal op elke 
v e r d i e p i n g 

van Delta 
een eigen cantus 

leiden. VPPK zal de 
kelder bezetten, VTK de 

gelijkvloers en VGK de lounge. 
Commilitones en schachten 

zijn tijdens de tempussen vrij om te 
verwisselen van cantus.

Om 00u00 gaat Delta open en maken we 
er een onvergetelijk feestje van met drie 

grootse kringen.

Plaatsen zijn te verkrijgen bij je eigen 
kring en kosten €10.

Inschrijven is verplicht én je dient 
op voorhand online te betalen of in 

VTKBlauw voor VTK-leden!
Wie niet voor dinsdagmiddag 22 
februari betaald heeft vliegt van de 

inschrijvingslijst!



VTK @ The Opera: Così 
fan tutte

VTK trekt weer naar de opera! Deze keer 
met een Belgisch randje.

De meesterlijke muziek van Wolfgang 
Amadeus Mozart en het dito libretto 
van Lorenzo Da Ponte werd door Anne 
Teresa De Keersmaeker in een knappe 

choreografie gegoten.

Zoek twee onafscheidelijke liefdesparen. 
Stuur de mannen naar de oorlog – maar 
niet heus. Laat ze vermomd terugkeren 
en elkaars geliefde verleiden. Wedden 
dat het lukt? Nee, dit is geen trailer voor 
een zoveelste realityshow, maar de 
centrale opzet van Così fan tutte.

Wil jij getuige zijn van deze 
melancholische meditatie over 
verlangen en dood, over de complexiteit 
van de menselijke ziel?
Voor slechts 10(!) euro kan je met ons 
mee.
We spreken om 18u30 af aan Plateau 

en trekken dan samen naar de Opera. 
De voorstelling zelf begint om 19u30 
voorafgegaan door een inleiding.

Bingo avond
Zin om een avondje met vrienden te 
zuipen en rustig prijzen te winnen? Dan 
ben je in de Lounge op de goede plaats. 
Schrijf je in voor onze bingo en misschien 
win jij wel een fles!

Speedteamtraining 
12UL
Op woensdag 27 april vindt na 2 jaar 
terug de legendarische 12-urenloop 
plaats.
Hierbij zullen we met VTK elk rondje 
racen naar de eindsprint!

Maar winnen zonder trainen is 
slechts een mooie illusie. Daarom 
organiseren we elke donderdag een 
speedteamtrainingen om de beentje 
klaar te stomen. De loopcoaches Emile, 
Henri, Jonathan, Jonas en Remi voorzien 
jullie elke week van een mooie training

Iedereen is welkom op de training in 
het Wouter Weylandt Stadion (ook voor 
start-to-runners is een training voorzien).
We spreken af om 19u15 @Plateau met 
de fiets of om 19u30 @Wouter Weylandt 
Stadion.



VTKalender 

De winnaars van vorige week waren 
Tibo De Cock en Laurens Barbier! 
Jullie prijs ligt in VTK Blauw te 
wachten.

Deze week hebben we een 
Killersudoku voor jullie. Vergeet niet 
jouw oplossing in de brievenbus 
in VTK Blauw te steken of door te 
mailen naar communicatie@vtk.
ugent.be.

naam...................................................

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

Puzzel van de week 

Maandag 21/02
 19.00 IFK Volleybal Heren - 2e ronde GUSB
 19.30 FRiS AV 5   Plateau
 19.30 Lopen op maandag  Plateau
 21.00 Gekke Onsie Goliarde  Delta
Dinsdag 22/02
 18.00 Drieverdiepencantus  Delta
Woensdag 23/02
 18.30 VTK @ The Opera: Così fan tutte Vlaamse opera Gent
 19.30 Come have a drink with IAESTE Best - IAESTE Lokaal, Plateau
 20.00 Muurklimmen   Rhino Boulder Gym
 20.30 IFK Basketbal Heren - 1/8e fi nale GUSB
 21.00 Bingo avond   Delta
Donderdag 24/02
 19.15 Speedteamtraining 12UL  Stadion Wouter Weylandt


