
 MANNA 12 

 VTKalender 

 ma 10/12  
 18:00 IFK Badminton    GUSB 
 19:00 Lopen rond de watersportbaan: XL Plateau 
 21:00 IFK Basketbal heren   GUSB 
 21:00 ‘Zotte Hoeden’-goliarde   Porter House 
 wo 12/12 
 19:00  VTK @ Massacantus   Flanders Expo Hal 3 
 vrij 01/02 
 19:00  Skireis VTK @ Tignes   Rozier 

 Ho-ho-ho VTK’ers, 

Hier is hij dan: de laatste Manna van 
dit semester. Maar vooraleer we ons 
allemaal achter de boeken terugtrekken, 
maken we er met VTK nog een toffe 
week van! De sportievelingen onder ons 
kunnen er vanavond meteen invliegen 
met de XL-editie van het lopen rond de 
watersportbaan: kom 2 rondjes lopen 
en wordt de trotse bezitter van de 
XL-beker. Daarna zakken we af naar de 
‘zotte hoeden’-goliarde, een gratis bon-

netje voor al wie een gekke hoed op z’n 
kop heeft! Het belooft alvast een knots-
gekke avond te worden. Op woensdag 
is het dan massacantus: veel bier en 
samen met 2000 andere personen liedjes 
brullen in de Flanders Expo. Schrijf je 
maar snel in op de site dus! 
Voor de rest kunnen we jullie enkel nog 
prettige feesten, een gelukkig nieuwjaar 
en veel succes met de examen wensen!

Tot volgend semester,
Emma en Laurien

 10 december - 16 december 



 LOPEN ROND DE WATERSPORTBAAN:  XL-editie 

In week 12 houden we onze laatste watersportbaanloop van het semester. 
Het speciale aan deze editie is dat we niet één maar twee ronden lopen 
rond de Watersportbaan en zo het gebrek aan sport in de examens al wat 
compenseren.  De eerste die op het GUSB aankomt mag zich de beste 
loper van het VTK noemen en de enige echte XL-loop beker de hoogte in 
houden! Ook zijn er cinematickets voor de eerste drie voorzien. Wanneer 
we aankomen aan het GUSB zullen er op deze feestelijke editie wafels en 
pintjes voorzien zijn. Zoals altijd spreken we af om 19u aan de Plateau en 
19u15 aan het GUSB. Niet twijfelen, gewoon afkomen!

 IAESTE A-FORM   

Zit je in de 3e Bachelor of 
 hoger en ben je geïnter-
esseerd in een internatio-
nale stage met IAESTE? 
Vul dan nu op www.iaeste-
centre.net/ibas het  A-form 
in. Hoe meer mensen het 
A-form invullen, hoe beter 
het aanbod van stages zal 
zijn. Bovendien kan je enkel 
 appliceren voor een stage 
als je het A-form hebt in-
gevuld! De deadline valt 
op 15/12, dus vul het nu 
snel in!  

 ROMEREIS 

Altijd Rome al eens willen bezoeken maar nooit de kans gehad? Of will je 
deze prachtige stad nog eens bezoeken met je studentenvrienden? Dat 
kan! VTK organiseert namelijk tijdens het Dies Natalis verlof een week-
endje naar Rome! Niemand minder dan prof. Koen De Bosschere zal ons 
gidsen! Nog een reden om mee te gaan dus! Meer informatie omtrent 
programma en inschrijveingen kan via de website.

Vertrek: 21 maart
Terug: 24 maart
Prijs lid/niet-lid:  €320/€360 

 ‘ZOTTE HOEDEN’- 
 GOLIARDE 

Een, twee, drie, vier! Hoedje van, 
hoedje van. Een, twee, drie, vier! 
Hoedje van papier! Zoals de titel 
en het welbekende kinderliedje 
al voorspellen moet je deze 
goliarde iets zots op jouw hoofd 
zetten. Wees origineel en kies dus niet voor de standaard 
strandhoed, de hoge hoed of de gabberpet. Wij zullen jullie 
belonen met een extra bonnetje aan de scanlaptop. Tot dan!



 VTK @ Massacantus  

Op woensdag 12/12/’12 vindt de 20e editie van de massacantus 
plaats. Voor zij die niet weten wat de massacantus precies is 
dit een kleine opsomming: Flanders expo, 2000 cantussers, veel 
bier en een mogelijke black-out. De prijs bedraagt 15 euro en de 
inschrijvingen staan nog steeds open op de VTK-site.

 VTK SHOW 

Cultuur zoekt  enthousiaste 
showmedewerkers! Zin om 
in het 2e semester mee te 
werken aan de VTK show? 
Dan is dit je kans! We zijn 
op zoek naar veel decor-
medewerkers, dansers en 
acteurs en één of twee 
kostuumverantwoordelijke(n)! 
Heb je hier zin in? Stuur dan 
snel een mailtje naar cultuur@
vtk.ugent.be! In het begin van 
het 2e semester organiseren 
we nog een infomoment waar 
je al je vragen kwijt kan. Je 
mag ons ook altijd een mailtje 
sturen. 

 FOTO VAN DE WEEK 

 VTK 3e op de zwemmarathon! 



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

Voor deze laatste week 
hebben we voor jullie maar 
liefst 2 puzzels in petto. 
Steek deze puzzels ingevuld 
binnen in de mannabrieven-
bus in VTK Blauw en maak 
kans op een All-In-One 
Junge Speed Edition!!

D O C U M E N T  P R I N T I N G

N
V

De winnaar van de teken-
wedstrijd van vorige week is 
Henri Bogaert! Als je je prijs 
nog niet gekregen hebt van 
de Sint, ligt hij in VTK Blauw 
op jou te wachten!

 PUZZEL VAN DE WEEK 
05-12-12 w w w .printablesudokupuzzles.net
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 Sumbrero 

Om al wat in de sfeer te komen 
voor de ‘zotte hoeden’- 
goliarde, hebben we als 
tweede puzzel gekozen voor 
een SUMBRERO.
In de witte hokjes moet 
telkens een cijfer vermeld 
worden tussen 1 en 9. In de 
zwarte hokjes staan getallen 
die de som zijn van hetgeen in 
de witte hokjes vermeld moet 
staan.  Geen van de cijfers mag 
2 keer voorkomen in dezelfde 
som. Je kunt deze honingraad-
structuur zowel horizontaal, 
vertikaal als diagonaal bekijken.


