
 ma 12/12 
 17:45 IFK Badminton    GUSB 
 19:00 XL - Loop    Plateau / GUSB
 21:00 Gezelschapsspelletjes goliarde  Delta
 21:10 IFK Basket Heren   GUSB 

 di 13/12 

 20:00 Infomoment 12 - urenloop  VTK Groen

 
 woe 14/12 

 19:00 VTK @ Massacantus   Flanders Expo Hal 2 
 

MANNA 12
12 - 16 Dec: Final(s) week

Hey VTK-ers!

Het is weer zover: de laatste 
week van het semester is daar! 
Als er nu nog geen alarmbelletjes  
rinkelen in je hoofd, dan ben je  
ofwel de beste student van Gent of-
wel heb je de hoop al opgegeven ;).  
Na die leuke sinterklaasweek met 
vele stoute kindjes kunnen we  
alvast uitkijken naar het volgende 
feest: Kerstmis! De kerstvreugde 
wordt natuurlijk wat onderdrukt 
door die donkere wolk die boven je 
hoofd hangt, genaamd: examens...  

Maar vrees niet, we hebben nog deze 
fantastische 12e week en een inhaal-
week! Fwioew! Nog genoeg tijd om 
te ontstressen en die examens nog 
wat te vergeten. Ga dus deze week 
mee sporten, ontspan met een cool 
gezelsschapspel en drink nog voor 
een laatste keer net te veel pintjes 
op de befaamde massacantus! Als 
dat je niet kan overtuigen, kan je al 
uitkijken naar de skireis in de lesvrije 
week en alle activiteiten die volgend 
semester gepland staan voor jullie! 
We wensen iedereen fijne feesten en 
veel succes met de examens!
Dries & Kirsten 
 

VTKalender 



 GEZELSCHAPSSPELETJES  GOLIARDE 
We spelen een spel vanavond! Maandag in  
Delta worden er voor de laatste keer  
bonnetjes uitgedeeld. Omdat velen onder  
jullie het graag wat rustiger aan doen zo 
laat op het semester zullen er gezelschaps- 
spelletjes voorzien worden. Geniet van  
Monopoly, Kolonisten van Catan en nog vele 
andere spelletjes samen met een lekker koud 
pintje op kosten van VTK :).

 XL - LOOP 
We lopen deze week maar liefst twee  
toertjes rond de watersportbaan. Kom 
mee en je hebt een uitstekende uitvlucht 
om veel te eten tijdens de feestdagen.               
Iedereen is nog steeds welkom!

 SHOT VAN DE WEEK @DELTA 
Deze week is de shot van de week FIREBALL!  
Geniet ook deze laatste week van de lekkere 
Delta-shots en dans voor de laatste keer de 
ziel uit je lijf!

 VEEL SUCCES MET DE  
 EXAMENS ! 



 VTK SHOW 
Elk jaar wordt er een VTK-show georganiseerd 
waarin we onze al dan niet geliefde proffen 
op de planken naspelen. Zin om dit jaar mee 
te werken aan deze fameuze Show in het  
tweede semester? Stuur dan vlug een mailtje  
naar regie@vtk.ugent.be! We zoeken nog  
acteurs, dansers en decor-enthousiastelingen. 
Hopelijk tot binnenkort!

 MASSACANTUS 
De grootste cantuszaal van Gent, 2000 studenten 
uit bijna alle kringen van FK/SK/HK. Voeg hierbij 
nog duizenden liters bier en alle ingrediënten voor 
een legendarische avond zijn aanwezig! Op deze 
avond wordt ook de bierkoning van Gent verkozen.  
Mensen die snel halve liters kunnen drinken,  
mogen dus een poging ondernemen en misschien 
is het dit jaar een VTK’er die zich de bierkoning van 
Gent mag noemen. Voor slechts 15 euro krijg je 
een cantus en de alombekende massacantuspot.
De inschrijving geldt pas nadat je dit bedrag in VTK 
Blauw bent komen betalen.

 JOBFAIR 
Save the date! Op zoek naar je  
toekomstige job? Op dinsdag 28  
februari organiseert VTK de jaarlijkse 
Jobfair. Met 100+ bedrijven voorzien 
we de ideale mix tussen technische 
en minder technische mogelijkheden. 
Kom zeker langs en sla een babbeltje 
met je toekomstige werkgever.

 HMMMM       



Proficiat aan Louis Vincent,  
David Devoogdt en Pieter De Ridder!  
Jullie hebben deze keer de Manna-puzzel  
gewonnen! Kom vanaf maandag jullie prijs 
ophalen in VTK Blauw. 

Als laatste puzzel dit semester geven 
we jullie nog een nonogram mee. Dien  
opnieuw je manna in voor woensdag-
middag en wij zorgen ervoor dat de prijs 
vrijdag op te halen is in VTK Blauw. Veel 
succes!

 PUZZEL VAN DE WEEK 

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

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

antwoord...............................................................

 FOTO VAN DE WEEK 

 SINTERKLAAS 


