
 ma 05/12 
 19:00 Initiatiedoop 3    Kristallijn 
 19:00 VTK @ Zwemmarathon   GUSB
 19:00 Lopen/joggen met pers   Plateau / GUSB
 21:00 Sinterklaas goliarde   Delta 

 di 06/12 

 20:00 Sinterklaascantus   Delta 
 

MANNA 11
5 - 9 Dec: Sinterklaasweek

Hey VTK-ers!

Zie ginds komt de stoomboot uit 
Spanje weer aan. Hij brengt ons 
Sint-Nicolaas, ik zie hem al staan! 
Ja lieve brave en stoute kindjes,  
de heilige man is weer in het land en 
hij heeft vele cadeautjes bij!
Sinterklaasje kom maar binnen met 
je knecht en we zitten allemaal 
even recht. Misschien heeft de prof 
wel even tijd, voordat ie weer naar  
Spanje rijdt. Ga maar zeker naar al 
jullie lessen deze week, want de Sint 
kan er wel eens verschijnen!

De zak van Sinterklaas, Sinterklaas, 
Sinterklaas. De zak van Sinterklaas, 
oh jongens jongens wat een baas. 
Pas op want de pieten komen ook 
mee op bezoek. Heb je wat uit-
gespookt dit semester? Dan beland 
je misschien wel in hun zak!
Sinterklaas Kapoentje, leg wat in 
mijn schoentje, leg wat in mijn laarsje.  
Dank u Sinterklaasje! Vergeet je  
wortel en klontje suiker maandag 
niet mee te nemen naar de goliarde, 
een pintje voor de Sint kan je daar 
wel krijgen!
Met Sintelijke groeten
Kirsten & Dries

VTKalender 



 ZWEMMARATHON 
Nu we goed en wel bekomen zijn van onze 
overwinning op de zwemaflossing tijdens 
het IFT, is het alweer tijd om vooruit te  
kijken naar de volgende belangrijke wedstrijd.  
Op maandag 5 december vindt de zwem- 
marathon plaats! Tijdens deze 3 uur durende  
aflossingswedstrijd moeten we zoveel  
mogelijk baantjes zwemmen.  Hiervoor hebben 
we heel veel zwemmers nodig, iedereen telt!  
Indien je wilt meezwemmen, neem dan  
contact op met VTK Sport.

 SINTERKLAAS GOLIARDE 
Sinterklaasje kom maar binnen met je 
vat en dan worden we allemaal even 
zat! Ook de Sint moet even ontspannen 
na een lange werkdag met al die stoute  
kinderen. Hij heeft er namelijk een  
chronisch alcoholisme aan overgehouden, 
gelukkig heeft hij altijd zijn zwarte pieten 
om hem naar huis te dragen. Kom dus 
maandagavond total loss gaan in Delta 
met je favoriete heilige!

 LOPEN / JOGGEN MET PERS 
Vandaag gaan we lopen/joggen met de 
meisjes van Pers. Wil je graag meeschrijven 
aan het Civielke of gewoon de perschicks 
eens in levende lijven zien? Afspraak om 
19u aan de voorkant van de Plateau en om 
19u15 aan het GUSB. Tot vanavond!

 SHOT VAN DE WEEK @DELTA 
Deze week is de shot van de week FRANGELICO!  
Kom dus zeker eens langs in Delta om dit  
nieuwtje te ontdekken voor slechts 1 euro!



 INITIATIEDOOP 3 
Nu iedereen zijn of haar peter en meter al wat  
beter kent, is het tijd om nog eens iets te doen 
met enkel de eerstejaars. Winter is coming!  
Tijd om jullie schaats skills wat te verbeteren.  
We gaan dat doen door fun hockey te spelen!  
Dit is een speelse versie van ijshockey en je 
hoeft hiervoor niet goed te kunnen schaatsen.  
En geef toe, het is best wel grappig 
om je vrienden te zien vallen ;). Schrijf  
jullie dus zeker in en beleef samen een  
leuke avond! 

 SINTERKLAASCANTUS 
Hoor wie klopt daar kind’ren,  
Hoor wie klopt daar kind’ren.  
Hoor wie klopt zijn hamer op het vat.  
‘t Is de praeses zeker,  
die weer zat is zeker.  
‘k Zal eens even vragen naar zijn naam:  
Sander De Wilde, Sander De Wilde  
brengt ons vanavond liters bier 
en strooit dan wat lekkers  
en drinkt met veel plezier. 

De laatste VTK-cantus van het jaar, 
en wat voor één! De enige echte 
sint komt op bezoek. Samen met 
zijn zwarte (geen roet) pieten komt 
hij de stoute kindjes straffen en de 
flinke belonen. 

 BADMINTON 
Volgende week maandag gaat het IFK 
badminton door voor niet-geklasseerde  
badmintonners. Kan je een beetje  
badmintonnen of wil je gewoon eens 
graag sporten voor VTK, stuur dan snel 
een mailtje naar sport@vtk.ugent.be



Proficiat aan Eline Van Nieuwenhove  
en Katrien De Vos! Jullie hebben 
deze keer gewonnen en krijgen een  
cadeautje van de Sint. Kom het vanaf 
maandag ophalen in VTK Blauw. 

Rarara, welke figuur zouden jullie toch 
moeten bekomen? De puzzel is deze 
week ook een cadeautje! Daarom wint de  
persoon die de mooist gekleurde  
afbeelding inlevert voor woensdag- 
middag in VTK Blauw!

 PUZZEL VAN DE WEEK 

naam.........................................................................    

e-mail........................................................................

 FOTO VAN DE WEEK 

 DANSLES SALSA 


