
01 december - 07 december
Heeeeey VTK’ers!

We hebben er lang genoeg op gewacht en 
deze week is het zover. De Sinterklaasweek 
is begonnen en daarom wordt deze week 
ook in dit thema ingevuld. Woensdag heb-
ben we de Sinterklaascantus. Kom verkleed 
als zwarte piet voor goedkopere inkom en 
gewoon om de Salamander wat kleurijker te 
maken. Vrijdag brengt de Sint een bezoekje 
aan de Plateau om de stoute kinderen op 
gepaste wijze te straffen en de brave te 
belonen. Roddels hiervoor zijn nog steeds 
welkom en je vergroot er de kans mee dat 

de Sint in jouw les binnenkomt! Verder wil-
len we nog onze eigen PeMe-reünie in de 
verf zetten. Naast hulp in je studies krijgen 
zijn de peters en meters er ook om plezier 
mee te hebben. Kom dan ook gezellig eens 
meeschaatsen voor de goedkope prijs van 
2,50 euro. Plaatsen zijn echter beperkt dus 
trommel je peters, meters en medepetekin-
deren zo snel mogelijk op.

                       Enjoy!!!
Gabor en Joey

18:45 VTK @ zwemmarathon                GUSBma 01/12

wo 03/12

di 02/12

 MAN N A 11 

19:30 Lezing: ruimtesonde Rosetta                De Sterre S9

08:30 Sinterklaas @ Plateau                Plateau

20:00 Sinterklaascantus                       De Salamander

19:00 Lopen rond de watersportbaan                Plateau

19:30 Panelgesprek IT                    Jozef Plateauzaal

vri 05/12

21:00 Schlagergoliarde                                   Porter House
19:45 IFK minivoetbal 1/16e                GUSB 

19:45 PeMe-reünie                    Kristallijn



Sinterklaascantus:
En het is alweer de laatste VTK-cantus 
van het semester. We vliegen er nog een 
laatste keer goed in met onze ouwe ge-
trouwe sinterklaascantus. En we weten 
allemaal dat de sint ook wel graag eens 
een pintje drinkt en dus zal deze lieve 
oude man zeker aanwezig zijn. Maar 
misschien pakt hij ook wel zijn zwarte 
pieten mee, om de stoute kindjes van 
de roe te geven! Wie (overtuigend) 
verkleed komt als zwarte piet betaalt 
slechts 6 euro!

VTK @ zwemmarathon: 
Vanavond gaat hét zwemfestijn van dit 
semester door! Het principe is redelijk 
simpel, 3 uur lang zal een gemotiveerde 
VTK-bende baantjes van 50m trekken 
as fast as possible! Dit wil heus niet zeg-
gen dat je hier 3 uur aan een stuk aan-
wezig moet zijn (maar natuurlijk mag 
je dat altijd doen). Dus als je wilt dat 
VTK een top aantal baantjes neerlegt 
kom dan zeker af en laat iets weten aan 
Sport. Supporteren mag ook altijd! Af-
spraak om 18u45 in het GUSB. ‘Swim-
ming - what real men do while boys 
play football. Think about it!’

Lopen rond de watersportbaan:
De examens komen eraan en veel be-
weging zal je dan niet meer zien. Zorg 
er dus voor dat je tegen dan in optimale 
vorm bent en loop nog eens mee met 
onze sporties. Be there or be fat!

IFK basket dames:
Op maandag 8 december vindt het IFK 
basket voor dames plaats om 19u15 in 
het GUSB. Speel je zelf basket/korfbal, 
heb je dat ooit eens gedaan of ben je 
gewoon sportief aangelegd? Aarzel dan 
niet en stuur een mailtje naar sport@vtk.
ugent.be. Je kan je ook inschrijven door 
het formulier op de VTK-site in te vullen. 
We hopen om er dit jaar met een sterk 
team te staan en zo eens te laten zien dat 
de dames aan onze faculteit zeker niet 
moeten onderdoen voor die van andere 
faculteiten!

VTK @ IFK badminton: 
Maandag 8 december gaat het IFK 
Badminton voor niet-geklasseerden 
door. Zowel mannen als vrouwen kun-
nen er strijden voor VTK. Ben je geïn-
teresseerd punten te scoren voor het 
IFK, kom dan zeker af. Schrijf je in via 
de site of mail naar sport@vtk.ugent.be 
. Afspraak om 17u45 in het GUSB.

PeMe-reünie:
Het semester is bijna voorbij dus is het 
tijd om opnieuw af te spreken met de 
peters en meters! En we gaan dit op 
een super coole manier doen, namelijk 
op de schaatsbaan! We gaan discos-
chaatsen bij ijsbaan Kristallijn en er is 
zelfs een jeneverstandje voorzien op de 
schaatsbaan zodat we niet onderkoeld 
geraken!



 FOTO VAN DE WEEK 

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

Deze week krijgen jullie een Sinter-
klaas getinte woordzoeker. Zoek alle 
woorden en steek deze manna dan 
in de bus in VTK Blauw. De winnaar 
van vorige week is Mathias Leys. Hij 
mag zijn prijs komen ophalen in VTK 
Blauw. Veel plezier en succes deze 
week!

Whiskydegustatie

 PUZZEL VAN DE WEEK 


