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 18:30    IFK Badminton Dubbelspel GUSB 
 19:00 Infosessie Alcatel  Archiezolder
 21:00 IFK 1/4 Finale Minivoetbal Heren GUSB
 21:00   Shotjesgoliarde     ‘t Parlement
di 29/03
 19:45 The King’s Speech  Kinepolis
woe 30/03  
 19:00 Speedteam Training  Plateau 
vrij 01/04 
 21:00 Familie- en Vriendencantus  Salamander 

Hoera!

Ja, we zijn vrolijk vandaag want we hebben meer dan 50% gehaald 
op de onderwijsevaluaties. Applaus voor jezelf! Zoals beloofd zal 
FRiS daarvoor een vat placeren (waar en wanneer weten we nog 
niet). Heb je de evaluaties niet ingevuld en wil je ons toch nog ge-
lukkig maken? Wel, dat kan op allerlei manieren... Eén daarvan is 
mee trainen met het Speedteam zodat we de HILOK nog eens ver 
achter ons kunnen laten op de 12urenloop!
Een andere manier om ons gelukkig te maken is door je in te schrij-
ven voor de VTK Praesidium Verkiezingen! Want uiteraard willen wij 
tijdens de verkiezingsweek weer gebombardeerd worden met gra-
tis dingen als onderdeel van jullie campagne. 
‘t Amusement deze week!
  Lucie en Jeffrey



SHOTJESGOLIARDE
Aangezien de goliarde vorige week op het einde uitdraaide op shotjes, doen we daar deze 
week gewoon mee verder. Vorig semester was dit een enorm succes en dat zal deze keer 
niet anders zijn. Shotjes aan €1 en vette schijven van onze guest-DJ, de perfecte combina-
tie voor een spetterende start van de week.

FAMILIE- EN VRIENDENCANTUS
Zijn die niet-meer-in-erectie-te-krijgen 
spuiten klaar!? Zijn die in-de-overgang-
verkerende foefjes gaar!? 
Breng je ouders, nonkels, tantes, broers, 
zussen, ... mee en laat zien waarom jij altijd 
diegene bent die het meeste drank kan 
verzetten op familiefeesten! 
Bij het inschrijven laat je gewoon weten 
met hoeveel personen je aanwezig zal zijn, 
je geeft gewoon de namen door van wie je 
mee zal nemen.

KLEUTERCANTUS
Eerste- en tweedejaars heersen! En al ze-
ker op de kleutercantus... De derdejaars 
en masters mogen thuisblijven op 5 april, 
want deze cantus is enkel voor de jongsten 
onder ons. 
Het thema is deze keer jeugdhelden! Ga 
daar maar lekker ver in: van Samson tot 
Pokémon, van de Rescue Rangers tot Dark-
wing Duck en van Jommeke tot bisschop 
Vangheluwe.
Voor wie nog nooit gecantust heeft, geen 
nood. Een kwartier vooraf is er een korte 
initiatie zodat je goed voorbereid kunt be-
ginnen! 

Inkom: €5 (verkleed), €7 (niet verkleed)

HORNY?
De dames (en de ene kerel) die ons op de 
show gaan verwennen met verfijnde dans-
manoeuvres, zijn nog op zoek naar dui-
velshoorntjes. Dus als je die van de Ope-
ningsfuif nog hebt liggen, gooi die eens 
binnen in blauw en ze zullen je oneindig 
dankbaar zijn! Achteraf krijg je je hoorntjes 
natuurlijk terug.



INFOSESSIE ALCATEL
Do you want to meet one of the leaders in mobile, fixed, IP and optics technologies, and a 
pioneer in applications and services? Do you want to work at the speed of ideas? Then join 
the info session of ALCATEL-LUCENT at Ghent university at 28th of March starting from 19 
pm at the Archizolder! 
… Meet Alcatel-Lucent’s team 
… Discover the exciting world of Alcatel-Lucent 
… Explore our current opportunities 
… Learn more about the upcoming IP Job Days www.alcatel-lucent.com/ip-job-days. 
Afterwards we provide drinks and food so you can catch up with the Alcatel-Lucent’s team! 

Register at www.vtkrecruitment.be!

175 JAAR FIRW FEA
Om het 175-jarig bestaan van de ingenieursopleiding te vieren, organiseert VTK in sa-
menwerking met de faculteit een heuse studentenactiviteit op het plein tussen het UFO 
en de Brug. 
Meer details worden later bekend gemaakt, maar we kunnen al verklappen dat we het 
evenement zullen afsluiten met een gratis receptie! Voor deze receptie dien je jezelf bin-
nenkort in te schrijven.

Dit alles gaat door op de eerste dinsdag na de paasvakantie!



ZOEK DE ZEVEN VERSCHILLEN!
Gedaan met die saaie sudoku’s! Deze week zakken we af naar roddelboekskesniveau en 
presenteren we jullie een keimoeilijke “Oh Oh Tirol”-puzzel. Deze week bestaat de prijs uit 
25 lekkere Twix- en Snickersrepen. In your face, vasten!
naam:.....................................................................................................................................
email:.....................................................................................................................................
De winnaar van de lichaamslengte cake uit Manna 5 is Nico Vervaet. Spring maar eens bin-
nen in VTK Blauw, zodat we je volledig kunnen opmeten!


