
Yeeps,

“Dit is de Samsonrock, de  Samsonrock, 
die dansen alle honden in hun 
 hondenhok, ...” Dit is één van de  Samson 
& Gert klassiekers en deze zullen we 
 zeker allemaal uit volle borst  meezingen 
op de Samson  & Gert cantus! Maar 
eerst is er nog de DJ-contest waarvan de 
 winnaar het galabal mag openen. Voor 
dit chic evenement kan je ook reeds 
kaarten kopen in de hal van de Plateau. 
De derdejaars gaan deze week ook hun 
buikje vol gaan eten in de  Amadeus, 

want zij zijn immers halfweg hun 
 studentencarrière en dat moet  gevierd 
worden! Zij kunnen namelijk nog 2.5 
jaar genieten van alle  VTK-voordelen, 
joepie! 

Groetjes,
Pieter en Charlotte

 MANNA 15 
 24 februari -  28 februari

19:00 Lopen rond de watersportbaan  Plateau

22:15 IFK minivoetbal Dames   GUSB

ma 24/02

do 27/02

di 25/02
9:00 ExxonMobil Sneak Preview Plateau

19:00 Workshop online solliciteren  Aud J

20:00 Samson & Gert cantus De Salamander

19:30 Cina @ Home international week Plateau

21:00 DJ-contest-goliarde Porter House

woe 26/02
19:00 Speedteamtraining Plateau

20:00 Fris vergadering 4 VTK Groen 

20:30 Halftime etentje Little Amadeus
19:00 Cisco coding competition Jozef Plateauzaal
19:45 Lezing zwarte gaten AO



Maandag genieten wij van 
enkele burgie-DJ’s die het 
beste van zichzelf geven 
om het  galabal te mogen 
openen. Wij drinken een 
pintje op hun harde labeur 
en stress, schol!

VVN-quiz

De jaarlijkse VVN-quiz gaat dit jaar 
door op  donderdagavond 6 maart, 
in het vertrouwde  auditorium A3 
aan de Sterre. De  inschrijvingen 
zijn geopend en hiervoor  dient 
men naar de site van VVN te 
gaan  ( student.ugent.be/vvn ). 
 Inschrijven kan in  groepen van 
maximaal 4  personen aan een prijs 
van 6 euro per groep.

Parkpop
Ben je muzikant, alleen of in een 
groepje? Het cultuurteam geeft je de 
kans om op het  podium van  Parkpop 
te staan!  Interesse? Je kan tot 21 
maart een demo  binnenbrengen 
in VTK Blauw met daarop je 
bandnaam,  contactinformatie en 
” Parkpop 2014”.

Woensdag 30 april staat het sportief  hoogtepunt 
van dit academiejaar, de 12urenloop, op het 
programma en daar 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

Cultuur is nog altijd op zoek naar mensen 
die willen  meedansen, acteren of die 
mee achter de  schermen willen werken 
op de VTK Show. De  acteerrepetities 
beginnen  maandagavond, afspraak in 
VTK Rood om half 8. Dans vliegt erin 
op  dinsdagavond in het Perystilium 
( Ledeganck) om 8u. IEDEREEN is 
welkom!!!!  Interesse? Stuur een mailtje 
naar cultuur@vtk.ugent.be

Show

Chinaweek 

Samson & Gert cantus

Onze ouders denken dat we ze 
 allang ontgroeid zijn, maar  niets 
is minder waar! Deze avond geven 
wij jou een uitvlucht om nog eens 
 lekker mee te brullen op de deuntjes 
van die  goede oude  Samson & 
Gert. Kom dus  zeker mee  genieten 
van de nostalgie! Wie verkleed 
komt als een van zijn  favoriete 
personages betaalt slechts €7.

DJ-contest

Om in te spelen op de grote vraag naar 
internationale ervaring van studenten 
 organiseert onze faculteit een  evenement 
rond internationalisering met in het 
b ijzonder het thema China. Omwille van 
de sterke toename van  samenwerking 
met Chinese universiteiten staat dit jaar 
het ”Land van de draak” centraal. De 
week  staat open voor zowel bachelor-, 
 master- als doctoraatsstudenten. Het ganse 
 programma kan je terugvinden op de site. 

Online Solliciteren 

Bewust bezig zijn met je 
 online profiel is een must 
 geworden.  Telenet  organiseert 
een  workshop rond ‘online 
 solliciteren’ over de do’s en 
dont’s op  maandag 24/02, om 
19u in Aud J. Afsluiten doen 
we met een broodjesreceptie. 
 Iedereen  welkom!



 FOTO VAN DE WEEK 

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

Deze week smijten we er nog 
eens een  binairo tegenaan.  
Steek hem voor  woensdag in de 
 mannabrievenbus in VTK Blauw 
en maak kans op een mooie  prijs! 
De  winnaar van deze week is  
Thomas Geldof, je mag je 
croque-machine  komen  halen 
in VTK Blauw, vanaf nu kan 
je zelf je croques maken!

Romantic-monday goliarde

 PUZZEL VAN DE WEEK 


