
Beste VTK’ers,

Het is de laatste week voor de 
 paasvakantie. Dus de laatste keer dat je 
je nog eens volledig kan laten gaan en je 
studies compleet kunt  verwaarloorzen!  
Tijdens de paasvakantie zal je genoeg 
tijd hebben om alle achterstand in te 
halen, dus amuseer je nog maar eens 
goed deze week. Met onder  andere 
de show en wekelijkse golia rde zal dit 
geen probleem zijn! Deze week  worden 
de zware bierdrinkers  verwend met 

een promo op Karmeliet. In de show 
 worden de proffen ook eens onder vuur 
genomen en zoals je al in het promo-
filmpje gezien hebt, spaart de regie niets 
of niemand, dit wordt zeker de moeite!

Tot dan,
Pieter en Charlotte

 MANNA 20 
 31 maart -  4 april

18:30 Codesprint 4  VTK Groen

ma 31/03

do 3/04

di 1/04

17:00 IFK Rugby RUSS

19:00 Lopen rond de watersportbaan Plateau

8:00 ExxonMobil MPP Inhouse Day                     Plateau

woe 2/04
20:00 VTK Show (1) Groenzaal 

18:00 Infomoment verkiezingen Auditorium E

20:00 VTK Show (2) Groenzaal

di 15/04 9:00 Avontuurlijke 4-daagse Durbuy

21:00 Goliarde Porter House



Survival 4-daagse
Avontuurlijk aangelegd? Zin om 
er tijdens de paasvakantie (15/04 - 
18/04) 4 dagen op uit te trekken in 
de omgeving van Durbuy? Dan is 
de VTK survival 4 daagse iets voor 
jou! Neem een kijkje op de website, 
en schrijf je in!

Infomoment verkiezingen

Zie je het zitten om volgend jaar je nog meer 
te engageren voor VTK en een plaatsje in 
het Praesidium op te nemen? Kom dan 
naar het infomoment VTK Verkiezingen op 
maandag 31 maart in Aud E om 18:00. Daar 
ontdek je alles over het praesidiumleven, de 
 verschillende postjes en krijg je de kans om 
al je vragen te stellen! 
Meer info over de verkiezingen vinden jullie 
op: http://vtk.ugent.be/verkiezingen
Vragen? 1 adres: verkiezingen@vtk.ugent.be

Op woensdagavond 2 april vanaf 17u vindt het IFK 
rugby plaats. Er wordt sevens gespeeld maar door 
het hoge aantal matchen en de continue wissels 
 hebben we veel meer dan 7 spelers nodig! Daarom is 
er deze avond ook GEEN  SPEEDTEAMTRAINING 
aangezien we alle goeie lopers op deze activiteit 
broodnodig hebben.
Heb je zin om mee te doen? Stuur dan een mailtje 
naar sport@vtk.ugent.be. 
We verzamelen om 16u45 aan het RUSS en  zullen 
voor iedereen, water, aquarius, wafels en  een sport 
truitje+ broekje voorzien. Na de wedstrijden 
worden alle VTK spelers op frieten getrakteerd! 

IFK Rugby

Nu de lentefuif gepasseerd 
is en onze maagjes weer 
bier kunnen verdragen 
gaan we vanavond de zware 
bierdrinkers onder ons 
eens  verwennen met triple 
karmeliet aan 2.5 euro!

Goliarde
VTK show

Na een jaar lang te sleutelen staat 
de VTK Show weer op punt! Onze 
acteurs, danseressen, doekmannen en 
-vrouwen zullen hun uiterste best doen 
om jullie te voorzien van een geweldige 
avond. Met op woensdag een (gratis!!) 
receptie achteraf. Donderdag worden 
jullie allemaal uitgenodigd op onze 
 afterparty in de Porter House waar 
 jullie een gratis consumptie kunnen 
afhalen door jullie inkomticket in te 
wisselen. See you there!

Cursusverkoop
Heb je nog steeds een hand-
boek nodig? Passeer dan 
zeker VTK-Pi! Deze week 
is het de laatste week dat 
boeken aangekocht kunnen 
worden. Cursussen blijven 
wel mogelijk.



 FOTO VAN DE WEEK 

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

Deze week  scheiden we het kaf 
van het koren met een over-
lappende sudoku. De  regels 
zijn voor de hand liggend, 
je lost hem op zoals een 
 gewone  sudoku maar in de 
 overlappende zones kan je uit 
beide sudoku’s informatie  halen. 
Steek hem voor  woensdag in 
de  mannabrievenbus in VTK 
Blauw en maak kans op een 
mooie  prijs! De  winnaar van 
deze week is   Jacob Vandererfven
je mag  Mini-voetbaltafel 
 komen  halen in VTK Blauw.

 PUZZEL VAN DE WEEK 

Jaardrinkgoliarde


