
MANNA 10

VTKalender
ma 28/11
 19:00   Lopen rond de watersportbaan Plateau      
 19:30  IFK Volleybal heren   GUSB   
 20:00  FRiS vergadering 2    VTK Groen   
 21:00  BEST Goliarde    Porter House
di 29/11
 19:00 WELEK: SMD Dobbelsteen Practicumzaal ELIS 
 20:00  Tango: les 6     Architectenzolder
woe 30/11
 20:00 IEEE Lasershooting   The Zone
 20:00  IFK Basketbal heren   GUSB   
 20:00  Sinterklaascantus    Frontline
 20:45  IFK basketbal dames   GUSB

28 november - 4 december

Jow VTK’ers!
Ons mannanummer is intussen in 
de double digits beland. Dat bete-
kent jammer genoeg dat we stilaan 
aan studeren en deadlines moeten 
denken... Check, dat is dan ook weer 
gebeurd!
Nu we even aan onze studies ge-
dacht hebben, is het tijd om terug 
te ontspannen! Zoals altijd zijn 
het rondje rond de watersport-

baan en de Goliarde, die ditmaal 
door BEST verzorgd wordt, ideale 
ontspannings mogelijkheden!
Verder wordt er ook gecantust 
deze week, samen met de heilige 
man van Spanje en zijn gekleurde 
bitches  dan nog wel! Misschien valt 
er buiten  bier nog wel ander lekkers 
te vinden...

Geniet ervan!
Alexander en Bob



VTK SINTERKLAAS
De Sint is in het land! Zoals gewoonlijk 
komt hij rond in zo veel mogelijk les sen 
om lekkers uit te delen aan alle  goede 
kinderen. Maar uite raard moeten de 
slechte kinderen ook gestraft worden! 
Daarbij heeft de Sint jullie hulp nodig! 
Stuur dus een straf verhaal van een 
van je vrienden of van een van die 
lastigaards die altijd te luid praten in 
de les naar sinterklaas@vtk.ugent.be.
Hint: Sinterklaas komt enkel naar de 
lessen waar hij roddels van heeft ont-
vangen. En meer roddels over stoute 
kinderen geeft meer lekkers voor de 
goede...

UGENT HOODED (€34,5)
OF CASUAL (€22) SWEATER

OPGELET! De laatste dagen voor het 
bestellen van de hippe Ugent pull gaan in. 
Je hebt nog tijd tot woensdag 30/11. Kom 
passen en bestellen in vtk-pi tijdens de 
openingsuren (www.vtk.ugent.be/cursus) 
of bestel rechtstreeks via cursus@vtk.
ugent.be. Om je bestelling te bevestigen 
vragen wij een voorschotje van €20.

STUDIEHULP

Help je medestudenten en breng opgeloste oefeningen en/of 
examen vragen binnen in vtk-pi! Kopies kan je door ons laten in-
scannen in vtk-blauw, een elektronische versie mag je natuurlijk 
ook altijd doorsturen naar cursus@vtk.ugent.be! Dit alles hoef je 
natuurlijk niet voor niets te doen… Je wordt beloond met drank-
bonnetjes voor in The Porter House!

BEST GOLIARDE

Maandag is het weer zo ver: met een frisse pint kom je meer 
te weten over BEST en de Spring Courses. Je krijgt de kans 
om al je vragen af te vuren of om de vele zotte verhalen te 
horen. We verwachten je, want dit kan het begin worden van 
iets geniaals!
Oh, en vergeet zeker niet om nog eens op zoek te gaan naar het 
BEST-ei. De winnaar krijgt een vliegticket ter waarde van 50 
euro met bestemming naar keuze!

IEEE LASERSHOOTING

Op woensdag 30 november 
gaan we met z’n allen laser-
shooten! De lasershooting gaat 
door in The Zone, Voskenslaan 
135. We vertrekken met de fiets 
om 19u30 aan het Technicum. 
IEEE Leden betalen slechts 3 
euro, en dit voor een 40 mi-
nuten sessie! Niet-leden betalen 
9 euro. Schrijf je snel in voor 
deze activiteit op http://www.
ieeesb.ugent.be want de plaatsen 
zijn beperkt! Betalen kan ter 
plaatse.

SHOWMEDEWERKER

Cultuur is op zoek naar gemotiveerde medewerkers voor hun aller-
grootste activiteit, de VTK-show! Ze hebben hulp nodig op 4 vlak-
ken: decor, dans, acteren en nat&droog. Spreekt 1 van de 4 jou wel 
aan, stuur dan een mailtje naar cultuur@vtk.ugent. en vermeld 
waarbij je graag zou helpen.
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SINTERKLAASCANTUS

En het is alweer de laatste VTK-cantus van 
het semester. We vliegen er nog een laatste 
keer goed in met onze ouwe getrouwe sinterk-
laascantus. 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!

MASSACANTUS

De massacantus is er dit jaar ook weeral bij 
en VTK kan op zo’n feestje natuurlijk niet 
ontbreken! Voor zij die niet weten wat de 
massa cantus precies is dan geef ik nu een 
kleine opsomming: Flanders expo, 2000 can-
tussers, veel bier en een black-out. Op deze 
avond wordt ook de bierkoning van Gent 
verkozen en dit jaar wordt dat misschien 
zelfs een bierkeizer.
Voor de luttele prijs van €15 euro krijg je een 
cantus en de alombekende massacantuspot. 
De inschrijving geldt pas nadat je dit bedrag 
in VTK blauw bent komen betalen.
Inschrijvingen gaan open op dinsdag 29 no-
vember om 19u.

DJ-CONTEST

Kan je zelf goed draaien of heb je maten 
met een talent, dan ben je hier aan het juiste 
adres. We zijn nog op zoek naar een dj voor 
ons galabal, ben je geïnteresseerd stuur dan 
zeker je gegevens en een demo naar feest@
vtk.ugent.be. De besten laten we draaien op 
de eerste goliarde(s) van volgend semester. 
Degene die dan als beste uit de bus komt, 
mag ons galabal openen! Mis deze kans zeker 
niet, wie weet word jij wel even succesvol als 
Fou Concept en DJ Redking.
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Naam:........................................ e-mail:....................................................

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

N
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FOTO VAN DE WEEK

Ook deze week vallen 
er leuke prijzen te win-
nen als je de sudoku 
ingevuld in de manna-
bus komt steken. Voor 
de vorige twee weken 
zijn de gelukkigen Hen-
drik Dox en Nathan 
Lauwers. Zij winnen 
elk een cinématicket, 
een kaartspel en een 
Student-in-Gent-mok! 
Ze mogen hun prijzen 
komen afhalen in VTK 
Blauw. Zoals gewoon-
lijk zijn ook deze prij-
zen aangeboden door 
ExxonMobil!


