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2-6 december: Sinterklaasweek

Burgies  on Stage

We kunnen er weer helemaal invlie-
gen! Wat gaat de tijd toch snel. Nog 2 
weekjes knallen en het eerste semes-
ter zit er dan al weer op. Die verdomde 
examenperiode komt dichterbij, maar 
niet getreurd! Ook in week 11 staat VTK 
weer paraat om jullie van een week met 
toffe activiteiten te voorzien. Maan-
dag kan je al de stress van je schoud-
ers laten vallen en genieten van de 3e 
initiatiedoop in zwembad Rozenbroek-
en. Lekker pootje baden met je meter 
en peter groepje en achteraf genieten 

van enkele jenevers, wat wil een mens 
nog meer? Ook komt sinterklaas langs! 
Misschien kan jij hem wel spotten in het 
auditorium of op de feestactiviteiten in 
Delta. Help jij mee VTK naar de overwin-
ning schreeuwen tijdens de zwemmara-
thon!? Allen daarheen!

Heel veel plezier!
Veel liefs, 
Iris, Fran en Margot



Sinterklaasgoliarde
Zie ginds komt de stoomboot uit 
Spanje weer aan. Hij brengt ons een 
biertje plots zie ik hem dubbel staan. 
Hoe vult hij die bekers zo mooi met 
dat bier en brengt dat estaminetje 
maar lekker naar hier!

Sinterklaas goliarde, hij komt hij komt: 
de heilige man, kom en wees braaf! An-
ders in de zak...

Ps: in de zak zitten best veel lekkere 
shots

Initiatiedoop 3
Driewerf hoera, de laatste testjes van 
dit semester zijn voorbij!! Speciaal voor 
deze feestelijke gebeurtenis hebben we 
zwemparadijs Rozebroeken afgehuurd. 
Kom mee pootje baden met interne of 
pootje breken met temmer, plezier gega-
randeerd ;)) Aangezien een initiatiedoop 
met water alleen geen initiatiedoop zou 
zijn, plannen we ook een epische after-
party in Delta!

We verzamelen om 19u30 aan de Plateau. 
Deelnemen kost je slechts €8; betalen 
doe je in blauw of online!



VTK @Zwemmarathon
Op 4 december vindt het 2e grote sport evenement van dit jaar plaats: De 
Zwemmarathon! Dit jaar willen we revanche nemen voor ons verlies van vorig 
jaar tegen de VGK! We hopen ook weer in staat te zijn om HILOK te verslaan! 
Bij elke sprong, bij elke slag, bij elke ademhalng is er steeds 1 iets dat een gigan-
tisch verschil maakt: het gevoel dat heel jouw faculteit je steunt, heel ons team 
steunt en ons zingt, trommelt en schreeuwt naar de overwinning! 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: suppor-
ters en sporters worden rijkelijk beloond met drank in het GUSB en in Delta, en 
onze zwemmers worden nog extra beloond met deltabonnen voor hun presta-
ties.

       

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 sinterklaascantus. 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!

Wie (overtuigend) verkleed komt als zwarte piet betaalt slechts 6 euro!

Zwemtraining
Vorig jaar knalden we op de Zwemma-
rathon als nooit tevoren. Toch verloren 
we de zwemmarathon van de ijzerster-
ke VGK. Omdat wij niet tegen ons ver-
lies kunnen, organiseren wij ook dit jaar 
zwemtrainingen voor de burgerlijk-inge-
nieurs, burgerlijk-ingenieur-architecten, 
bio-ingenieurs en bio-wetenschappers, 
om ons optimaal voor te bereiden. Deze 
zullen iedere dinsdag doorgaan (21u30-
22u30) startende vanaf 29 oktober tot 
de dag voor de zwemmarathon. We 
spreken om 21u15 af aan de ingang van 
het GUSB!



De winnaar van vorige week is 
Thomas Saverwyns! Proficiat jij wint 
een lekkere chocolade van de Sint! 
Je kan jouw prijs komen ophalen in 
VTK Blauw. Voor een laatste keer 
dit semester valt er weer een prijs 
te pakken! Kleur deze kleurplaat zo 
mooi mogelijk in, breng deze voor 
woensdag 12u binnen in VTK Blauw. 
Wie weet win jij volgende week!

Naam....................................................

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

Puzzel van de week 

Maandag 02/12
 19:15 Lopen door Gent    Plateau
 19:30 Initiatiedoop 6: pootje baden  Rozenbroeken
 20:00 BEST AV 6    Foundry
 21:00 Sinterklaasgoliarde   Delta 

Dinsdag 03/12
 21:15 Zwemtraining    GUSB

Woensdag 04/12
 19:00 VTK@Zwemmarathon   GUSB

Donderdag 05/12
 20:00 Sinterklaascantus   Delta

VTKalender 


