
MANNA 11
26-30 November: Sinterklaas-week

Dag liefste VTK’ers

De tijd gaat zo snel, nog 2 weekjes 
en het eerste semester zit erop. 
We maken er het beste van. Deze 
week is een week waar sinterklaas 
centraal staat. We houden ons 
buiten de pietendiscussie maar gaan 
gewoon plezier maken. Goliarde en 
cantus in thema van sinterklaas 
en wie weet komt de grote 
meneer nog eens naar de plateau. 

Verder kan je deze week ook je 
frustraties van de testjes uitten 
tijdens het paintballen. Woensdag 
gaan we allen supporteren voor 
onze beste zwemmers tijdens de 
zwemmarathon. VTK unite !

Groetjes
Dario en Iris

 Vrijgezellenfeestje VTK-VPPK



Gegroet liefste kindjes,
De Sint heeft zijn zwarte pieten terug meegeno-
men naar België en zou ze graag gebruiken om kind-
jes te belonen.
Mis dit zeker niet want  meneer de Sint heeft veel 
leuke verrassingen voor jullie!

Sinterklaasgoliarde

Vergeet de slimste mens ter wereld, quizzen is een teamsport waar mooie prijzen aan verbonden 
moeten zijn! Heb jij een team waar Erik Van Looy spontaan van begint te zweten? Is jouw vijfkop-
pig elftal al volop bezig met encyclopedieën te verslinden? Of hebben jij en je vrienden gewoon zin 
in een entertainende quiz-avond? Dan is de jaarlijkse quiz van IAESTE Gent iets voor jou!

IAESTE Quiz

Om de student toch wat cultuur 
bij te brengen gaan we met 20 
enthousiastelingen de musea in Gent 
onveilig maken op de museumnacht. We 
zullen 3 musea bezoeken afgewisseld 
door een gezellig cafeetje om toch 
de dorst wat te lessen! Het belooft 
een gezellige avond te worden.

Museumnacht

Daar wordt aan de cantusdeur geklopt, hard geklopt, zacht 
geklopt. Daar wordt aan de cantusdeur geklopt. Wie zou dat zijn? 
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. 
Iedereen is welkom op deze cantus!

Sinterklaascantus

De laatste testjes zijn er, dus nog even 
doorbijten. Voor de derde initiatiedoop gaan 
we paintballen! Dit gebeurt in twee sessies 
op maandag en dinsdag. Voor de luttele prijs 
van €15 kan je al je frustraties wegschieten na 
deze laatste testjes en net voor de examens!

Initiatiedoop 3



2017: VTK wint voor het eerst in haar bestaan de zwemmarathon
2018: ...

Beste sporters en supporters van de beste faculteit van de UGent!
Op 5 december vindt het 2e grote sport evenement van dit jaar plaats: De Zwemmarathon! Dit 
jaar verdedigen we onze titel die we vorig jaar in een spannende strijd met Hilok veroverden!
Gedurende het eerste half uur zullen de dames van onze faculteit strijden tegen de andere 
faculteiten door zoveel mogelijk 50m baantjes af te lossen. Na een half uur krijgen ook onze 
heren hun kans om hun baantje bij te dragen en het aantal 50m’s in 3 uur zo hoog mogelijk te 
krijgen.

Dus archies en burgies, burgies en archies, verzamel, toon dat mooie groen van VTK, steun onze 
zwemmers en kom in grote getalen af naar het zwembad!
Eenmaal onze stijd gestreden is zullen we de overwinning vieren als nooit ter voren: supporters 
en sporters worden rijkelijk beloond met drank in het GUSB en in Delta, en onze zwemmers 
worden nog extra beloond met deltabonnen voor hun prestaties.
Dan rest ons nog 1 iets te zeggen:
‘Het GUSB is van ons!’
Bavo, Kaat en Ruben 

VTK@Zwemmarathon

Dear Belgian friends,

Indian girls here. We got a very special price for you. Even the best surprise you have ever had.      
An exclusive date @brug with two Indian girls. The only thing you need to do is: sending a motiva-
tion letter to interne@vtk.ugent.be with a picture of you! 

A lot of kisses from the Indian girls xxx

Boodschap van de Indian girls



Burgies kunnen logisch redeneren? 
Bewijs het maar met deze laatste 
puzzel van het eerste semester! 

Proficiat Arnoud Beyne, je hebt 
bon voor Pasta La Vista gewonnen.  
Je mag die vanaf dinsdag komen 
halen in blauw. Steek de opgeloste 
Manna binnen in Blauw voor woens-
dagmiddag en win een supercoole 
prijs!

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

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

Puzzel van de week 

Wat is de juiste oplossing ? .............................................

Maandag 03/12   

 19:00 Pre ski loop     GUSB 
 19:00 Initiatiedoop 3: Paintball (sessie 1)  Plateau 
 20:00  BEST AV 6    VTK Groen   
 21:00 Sinterklaasgoliarde   Delta  

Dinsdag 04/12

 20:00 Initiatiedoop 3: Paintball (sessie 2)  Plateau 
 20:00 Sinterklaascantus   Delta 
 20:00 IAESTE Quiz    Fac Bio- Ir. 
 21:15 Zwemtraining    GUSB 

Woensdag 05/12

 19:00 VTK@Zwemmarathon   GUSB  
 20:00 GUSO concert    De Bijloke

Donderdag 06/12 
 18:45 VTK@Museumnacht   Plateau   
 

VTKalender 


