MANNA 11
Week 11: 4 - 8 December
Dag liefste VTK’ers
Zie ginds komt de stoomboot uit
Spanje weer aan. Hij brengt ons
Sint-Nicolaas, ik zie hem al staan! Ja ja,
het is weer die tijd van het jaar. De Sint
neemt even pauze van zijn zonvakantie in Spanje om hier alle brave kindjes
te belonen met snoep en chocolade en
om alle stoute kindjes eens goed van
de roe te geven. Het zou dus zomaar
eens kunnen dat Sinterklaas deze week
je les komt binnengevallen. Ben jij een
flinke student? Geen reden tot paniek!

Heb je het echter iets te bond gemaakt de voorbije maanden? Pas
dan maar op, want de Sint ziet en
hoort uiteraard alles!! Ben je niet in
de les geraakt maar wil je de Sint
toch heel graag ontmoeten, kom
dan maandag zeker ook langs bij de
Sinterklaas Goliarde en drink samen
overheerlijke Cornetjes met onze
favoriete heilige! Wij wensen je wederom een fijne week.
Veel liefs
Edward en Isolde

r

V TKalende
ma 4/1
di 5/1

19:15
21:00

Préskiloop				Plateau / GUSB
Sinterklaasgoliarde			Delta

20:00
20:00
19:00

GUSO concert				Christus Koningkerk
Sinterklaascantus			Delta
Initiatiedoop 3: Paintball sessie 1
Paintball Gent

18:15

Zwemmarathon			GUSB		

wo 6/1
do 8/1

20:00

Ouderolderscantus			Delta

DOORLOPENDE DELTA PROMO’S
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG

Cornet 1+1
Vodka + Red Bull €4
Gin Tonic €3.5
Wijn €1.5

PRESKILOOP
Ons elfde toertje rond de watersportbaan staat volledig in het teken van
onze epische skireis naar Andorra!
Kom meelopen, maak kennis met onze
enthousiaste skicrew en wie weet
worden jullie na afloop beloond met
enkele winterse dranken! Tot vanavond!

NIEUWE LEDENKORTING!
Vanaf nu krijgen VTK-leden op vertoon van hun VTKkaart 20% korting bij Bar Italiano (zwijnaardsesteenweg
83). Dus allen daarheen!

OUDEROLDERSCANTUS
De studententijd, de schoonste tijd van uw leven,
het blijft jammer genoeg niet eeuwig duren. Onze
alumni kunnen hier van meespreken, en om hun
nog eens te herinneren aan hoe het leven bij VTK
is, nodigen we ze nog eenmaal uit om bij ons te
komen cantussen. Oud en jong zingen en drinken
zij aan zij. Verhalen uitwisselen en herinneringen
ophalen, begeleid door een goeie portie gerstenat.

INITIATIEDOOP 3 (sessie 1)
De laatste testjes van dit semester zijn voorbij dus het is tijd om nog eens goed uit te
leven. Hoe kan je dat beter doen dan met
een heuse paintball sessie? Sessie 1 zal
dinsdag doorgaan en is al volledig volzet!
Maar niet getreurd, daarna bouwen we nog
een feestje in Delta! Tot dan!

SINTERKLAASRODDELS
Deze week komt de goedheilig man ook bij ons langs! Hoewel hij al veel stoute
kindertjes onder jullie heeft gespot, is hij nog op zoek naar sappige burgie- en archieroddels. Heb jij nog wilde overpoortverhalen of genante anekdotes van je medestudenten die zeker niet mogen ontbreken in het Grote Stoute-Kindertjes-Boek? Stuur
dit dan zeker door naar zwartepiet@vtk.ugent.be!

ZWEMMARATHON
Het laatste grote sportevenement van het eerste semester! Na de knallende overwinning
op de zwemaflossing op het IFT is het tijd voor de zwemmarathon. Drie uur lang zwemmen
we de longen uit ons lijf om te winnen van de andere kringen in de strijd om de titel! Kom
woensdag allemaal af naar het GUSB om 19u om te supporteren of om mee te zwemmen
(als je mee wil zwemmen, neem eens een kijkje op de site!) We kunnen iedereen gebruiken
dus haal nog een laatste keer dit semester jullie supporterskills naar boven en schreeuw
ons naar de overwinning!! (PS. er wordt voldoende smeersel voor de keel voorzien :))

SINTERKLAASGOLIARDE

Waar kan de sint beter stoute kindjes
straffen dan op een cantus? Daarom
nodigden wij de goedheilig man uit en
laten hem voor 1 keer een cantus leiden!
Wil je een extra cadeautje (lees gerstenat),
breng dan een mooie tekening mee voor
de sint! Tot dinsdag op de sinterklaascantus!

LEDENKORTING
TopCopy:
€0.025/pagina zwartwit
Pizza Hut:
€ 5.95/pizza
Golden Scissors: 10% korting/knipbeurt
Buzzy Snacks: gratis koude saus bij
		een frietje
		
en een vleesje
Fluotopics:
€3 korting/uur bijles

SHOT VAN DE WEEK: BOSWANDELING

SINTERKLAASGOLIARDE
Wie is er stout geweest en wie nog stouter? De sint zal
daar over oordelen! De flinke kindjes krijgen pintjes en
de rest misschien ook. Kom maandag toch eens langs
want de goedheilig man doet dat waarschijnlijk ook.

OPROEP MEDEWERKERS VTK-SHOW!

Zit er in jou een danser, kunstenaar of acteur verborgen? Ideaal! Voor de VTK show
(eind maart), zijn we op zoek naar gedreven mensen die een handje willen toesteken
bij decor en dansers die voor een muzikale twist willen zorgen. Degene die graag een
rolletje op zich willen nemen zijn ook altijd welkom. Dus heb jij ambitie om mee te
draaien in de showbizz wereld van de VTK show? Geef dan zeker zo snel mogelijk een
seintje aan regie@vtk.ugent.be

K

WEE
FOTO VAN DE

INTERNSHIPFAIR
PUZZEL VAN DE WEEK
Deze week hebben we een mooie leuke kleurplaat voor jullie. De
goedheilig man Sinterklaas zal perssoonlijk zijn favoriet kiezen! Dien in
ten laatste woensdag!
De winnaar van vorige week is
Sam Leysen. Proficiat! Je mag je prijs
komen halen in VTK Blauw!
naam............................................................
e-mail...........................................................
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