
Dag lieve VTK’ers,

Hoor wie klopt daar kinderen? We 
 hebben het bericht gekregen dat de boot 
van de Sint al even op Gent  afvaart. 
 Ieder jaar zorgt hij voor veel  gelukkige 
 gezichtjes in de klaslokalen en dat zal 
deze keer ongetwijfeld niet anders 
zijn. Wanneer deze heilige man het 
 auditorium  binnen komt, wordt de les 
meteen gestaakt en verdwijnt de prof 
als de sneeuw voor de zon. Want ook 
zij zijn  verschikkelijk bang voor de roe 
van de Sint. De brave kindjes worden 

uiteraard beloond met veel lekkers. Dat 
belooft alvast de leukste les van het jaar 
te worden! Als je niet kan wachten op 
de Sint, moet je zeker komen  cantussen 
dinsdag. De Sint zou in Antwerpen 
van de boot stappen en de trein nemen 
naar Gent, zodat hij zeker op tijd is. De 
zwarte pieten zullen er koekjes uitdelen 
en we zingen ook liedjes om de Sint te 
eren. 

Groetjes
Charlotte, Pieter en 
de Sint

 MANNA 11 
 2 december -  6 december 

17:00 Stagefair Therminal
19:00 Lopen rond de watersportbaan   Plateau

ma 2/12

do 5/12

woe 4/12

20:00 Cantoravond   VTK groen

22:00 IFK minivoetbal heren   GUSB
21:00 Beursgoliarde   Porter House

19:45 Muurklimmen  Stadium Coupure

20:30 bekermatch AA Gent - OHL Ghelamco Arena

19:00 VTK @ zwemmarthon   GUSB

di 3/12 20:00 Sinterklaascantus  Twitch

vr 6/12 08:30 Sinterklaas Plateau, Zwijnaarde en Sterre



Jaarlijks gaan we eens naar de 
grootste cantuszaal van Gent, 
de expohal. Bijna alle kringen 
FK/SK/HK komen hier naar 
toe. Vele vriendjes uit andere 
kringen en clubs kom je hier 
dus  tegen. Vergezel VTK om 
er dé avond van het jaar van 
te maken.

UGent truien

Willen jullie ook zo een 
s tijlvolle, warme Ugent trui 
met het VTK-logo op de 
rug? Ga dan zeker eens langs 
VTK-pi om een  pasmodel 
uit te  proberen en een trui te 
 bestellen! Ze zijn  beschikbaar 
in  verschillende kleuren en 
maten. Bestellen is mogelijk 
tot en met ma 9/12.

Zwemmarathon
Op maandag gaat de  jaarlijkse 
zwemmarathon door in het 
GUSB. Dit is een 3uur  durende 
aflossingsrace waarbij telkens 
1 zwemmer per faculteit 50 
meter vrije slag zwemt. Zin 
om enkele baantjes voor 
je faculteit te zwemmen? 
Zend dan snel een mailtje 
naar sport@vtk.ugent.be.

Deze week komt de  heilige 
man bij jullie langs. Zijn 
 pieten hebben altijd  lekkers 
mee! De Sint komt echter 
alleen langs waar er stoute 
kindjes zitten. Stuur dus 
je verhaaltjes door naar 
 sinterklaas@vtk.ugent.be en 
dan komt hij ook in jouw klas 
langs!

Sinterklaas

Alvorens onze goedheilige man zijn 
 cadeautjes gaat brengen aan de weinig 
brave kinderen, komt hij eerst wat pintjes 
drinken samen met VTK. Zijn  schimmel 
weet de weg nu wel na al die jaren dus het 
is zeker gepermiteerd. Laten we  gezellig 
enkele liedjes over deze man zingen 
 terwijl we er nog ene op drinken ook.

Sinterklaascantus

Volgende week is het tijd voor het 
Interfacultair  Kampioenschap 
badminton. Dit semester worden 
de enkelwedstrijden gespeeld 
en volgend semester zijn de 
 dubbelteams aan de beurt. Wil 
je meedoen? Mail dan snel naar 
sport om je in te  schrijven! 
Deadline woensdagavond 4 
 december om in te schrijven. 
Wie niet gemaild heeft kan niet 
meer meedoen.

IFK Badminton

Stagefair

Ben je op zoek naar een stage in de 
zomer om wat extra studiepunten 
te verdienen of gewoon uit intresse? 
Kom dan zeker naar de stagefair! 
Hier kan je eens proeven van wat de 
verschillende mogelijkheden zijn en 
de aanwezige bedrijven rechtstreeks 
uithoren. Zeker een aanrader voor 
3e bachelors en 1e masters!

Beursgoliarde
Vanavond trekken we naar de 
beurs met de drank uit de  Porter 
House. Van torenhoge naar 
 ondermaatse caféprijzen (voor 
Gent althans). Hou zeker het 
scherm in de gaten, zodat je niets 
mist van de beurscrash, waar je 
nooit geziene prijzen tegenkomt 
voor verschillende lekkere dranken

Massacantus



 FOTO VAN DE WEEK 

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

Deze week mogen 
jullie een  tekening 
maken voor de 
Sint. Als de Sint 
jouw tekening de 
mooiste vindt en 
je hem kan vinden  
in de afbeelding, 
dan maak je kans 
op een mooie prijs! 
Steek hem voor 
 woensdag in de 
 mannabrievenbus 
in VTK Blauw! De 
 winnaar van deze 
week is  Cedric 
S c h u e r e w e g e n 
je mag je grote 
chocoladen piet 
 komen  afhalen 
in VTK Blauw. Omcirkel Sinterklaas!

 TEKENING VAN DE WEEK 


