
Yoo VTK’ers
 
Deze week is korter maar  daarom 
niet  minder tof.  Maandag is er de 
 legendarische  shotjesgoliarde.  De 
 alcohol zal er rijkelijk vloeien en de 
sfeer is dus  verzekerd. Wij hebben er 
 alvast zin in! Maar voor we gaan feesten 
moet er eerst een beetje  gesport  worden 
 uiteraard. Maandag is er het IFT, zonder 
twijfel de grootste activiteit van sport 
voor dit semester. Er zijn ook altijd heel 
veel supporters, dus zelfs als je niet sport 
is het echt een heel leuke dag! Achteraf is 

er ook een groot feest in het GUSB met 
veel gratis vaten! Woensdag  eindigt de 
 doopperiode, maar de stank zal er niet 
minder op worden. We wensen onze 
 excursiepraeses en zijn medereizigers 
ook nog veel plezier in Amsterdam.
 
Groetjes
Charlotte en Pieter

 MANNA 6 
 28 oktober -  1 november 

15:00 VTK @ IFT GUSB

18:30 Kommaneuken   VTK Groen
14:00 Doop   Citadelpark

16:00 Lopen op het IFT   RUSS 
ma 28/10

di 29/10

21:00 Shotjesgoliarde Twitch

do 31/10

woe 30/10

11:00 Halloween  Hal Plateau

9:00 Citytrip Amsterdam  Roziervr 1/11



Vandaag gaat het wekelijkse 
 toertje rond de  watersportbaan  
uitzonderlijk niet door, als je 
wil lopen dan kan je  komen 
veldlopen!  Veldlopers of 
 veldloopsters kunnen zich 
zelfs vandaag nog inschrijven 
door een berichtje te sturen 
naar Joachim (0477/069583). 

Ondertussen zijn de 
 onderwijsevaluaties opnieuw 
begonnen. Iedereen kan op 
vtk.ugent.be/oe gaan kijken 
of hij enkele vakken van vorig 
 semester kan evalueren. Vanaf 
dinsdag 22/10 kan je de beloning 
afhalen in de hal van de Plateau! 
Bij 50% deelnamepercentage 
komt er opnieuw een gratis vat.

OE’s

Lopen op het IFT

Het tweede ‘t Civielke is bijna af! We 
kunnen echter alle hulp  gebruiken 
om de fouten op te sporen. Ben jij een 
muggenzifter, een devoot  volger van 
het groene boekje of een  grammar 
nazi? Dan is  kommaneuken  zeker 
iets voor jou! Eten, drinken en 
balpennen worden voorzien! 
Het kommaneuken gaat door op 
29/10 om 18u30 in VTK Groen!

Kommaneuken

Dit jaar gaan we gaan skiën/boarden 
naar niet alleen één van de  hogergelegen 
en dus sneeuwzekere gebieden maar 
ook het grootste gebied ter wereld op 
vlak van aan elkaar liggende pistes!
Vergezel ons naar Les Trois Valleés in 
het skidorp Les Menuires voor de meest 
 spectaculaire invulling van jouw lesvrije week.
De reis gaat door van 31 januari tot 9 
 februari 2014. Voor zowel leden als niet 
leden komt dit neer op de ronde prijs 
van €444. Dinsdag 29 oktober gaan de 
inschrijvingen open om 19u ’s avonds.

Skireis



Shotjes, shotjes en nog véél meer 
shotjes. Vanavond slaan we weer 
heel wat bekertjes achterover 
en wordt er terug goed gefeest. 
 Verschillende lekkere smaken 
 zullen in overvloed aanwezig zijn. 
Kom dus zeker eens langs in de 
Twitch. Wie voor middernacht komt 
 krijgt nog steeds zijn bonnetje(s)!

Shotjesgoliarde

VTK @ IFT

Maandag 28 oktober staat het  superbelangrijke  IFT op 
het programma. Alle faculteiten bekampen elkaar op 
één dag in volgende sporten:
- Basketbal (gemengd) vanaf 17u
- Tafeltennis (gemengd) vanaf 19u30
- Veldlopen (dames/heren) vanaf 15u
- Voetbal (heren) vanaf 16u30
- Volleybal (dames/heren) vanaf 17u30
- Zwemaflossing (gemengd) vanaf 21u
- Praesidiumkamp
Onze teams zijn klaar voor de strijd. Kom  supporteren 
voor onze helden, er zal heel veel ambiance zijn. Wij 
 voorzien pintjes voor de aanwezige supporters. 

Halloween
Ook Halloween wordt 
bij VTK gevierd. Interne 
verwennen jullie met een 
heerlijke tas soep. Jullie 
kunnen ons  donderdag 
om 11 u vinden in de hal 
van de plateau. 



 FOTO VAN DE WEEK 

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

Deze week is het geen  sudoku 
maar een binairo. De  spelregels 
zijn als volgt: in elke lege 
cel moet een nul of een één 
 ingevuld  worden. Er mogen 
niet meer dan twee dezelfde 
cijfers  direct naast of direct 
onder elkaar staan. Elke rij en 
elke  kolom is  uniek en  bevat 
evenveel nullen als enen. Steek 
hem voor  woensdag in de 
 mannabrievenbus in VTK 
Blauw en win een  supercoole 
 prijs! De  winnaar van deze 
week is Joran Claeys, je mag 
je  Jupiler-VTK jas  komen 
afhalen in VTK Blauw. 

 PUZZEL VAN DE WEEK Schachtengoliarde


