MANNA 12
Week 12: 11-15 December
Dag liefste VTK’ers
Tot onze grote spijt is week 12 aangebroken en hiermee loopt alweer een
onwaarschijnlijk fantastisch semester,
vol zatte feestjes, ongelofelijke sportprestaties en culturele activiteiten ten
einde. Deze week bollen we nog uit
met de gezelschapsspelletjes Goliarde,
het IFK badminton, de filmavond en de
massacantus. Hierna nemen we even
afscheid van alle leuke VTK activiteiten
en kruipen we noodgedwongen achter onze boeken. Maar niet getreurd!

Wanneer je tijdens deze sombere
periode door één van je persoonlijke crisissen gaat, kan je altijd al
vooruit denken aan de VTK skireis
naar Andorra en alle andere legendarische activiteiten die de VTK voor
jullie gepland heeft in het tweede semester! Wij wensen je een
productieve examenperiode, fijne
feestdagen en goeie examens toe!!
Veel liefs
Edward en Isolde
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V TKalende
ma 11/12
17:45
19:15
21:00

IFK badminton
XLoop
Gezelschapsspelletjes Goliarde

Gusb
Plateau / GUSB
Delta

19:00
19:00
19:30

FRiS-vergadering
Initiatiedoop 3
Filmavond

Kortrijk
Hurstweg 8
Plateau

19:00

massacantus

Flanders expo

di 12/12

wo 13/12

DOORLOPENDE DELTA PROMO’S

FRiS vergadering		

MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG

Het is alweer tijd voor onze laatste
vergadering van dit semester. Deze
zal niet zoals gewoonlijk in de Plateau
plaatsvinden, maar wel aan onze campus Kortrijk!
We nemen samen de trein naar Kortrijk
en spreken af om 18:30 op perron 4.
Geen nood, FRiS betaalt jullie treintickets met graagte terug.
Deze maand op de agenda: de aanvraagprocedure voor bijzondere statuten en de 7/20 regel bij de industrieel
ingenieurs.

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

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!

ZWARE BIERENWEEK DELTA
- Rodenbach €1,50
- Rosso €1,50
- Palm €1,50
- Steenbrugge Dubbel €2,00
- Brugge Tripel €2,00
OP = OP

VTK @ MASSACANTUS
Na een epische Beiaardcantus, waar nog steeds niet alle legenden van zijn bovengehaald, is het alweer tijd voor de massacantus. FK, SK & HK Gent slaan de handen
in mekaar om de grootste cantus van Gent en omstreken te organiseren. We mogen
eindelijk weer zonder speciale voorwaarden binnen (bedankt V.L.), dus het is tijd om
VTK hier eens goed te vertegenwoordigen! Eveneens wordt deze avond de bierkoning van Gent gekozen (regels zijn hier te vinden: http://massacantus.ugent.be/bierkoning/)
Geïnteresseerden die de eer van VTK willen gaan verdedigen kunnen zich kandidaat
stellen door een mailtje te sturen naar schachtentemmer@vtk.ugent.be

FILMAVOND
Zin om een avond gezellig te ontspannen en een filmpje mee te pikken in het gezelligste
auditorium van de plateau met een overvloed chips, popcorn en frisdrank? Cultuur organiseert voor jullie opnieuw een filmavond op 12 december met een film die nog door
jullie beslist moet worden! Neem je vrienden mee en kom met ons gezellig kijken in de
plateau in auditorium K om 19:30.

Gezelschapsspelletjes Goliarde
Het einde van het semester nadert en iedereen
doet het wat rustiger aan. Ook op de goliarde doen we het wat rustiger aan en gaan we
gezellig samen gezelschapsspelletjes spelen
en een pintje drinken. Kom dus maandag zeker
nog eens langs en neem eventueel zelf een
gezelschapsspel mee. Zoals gewoonlijk krijgen
jullie weer een deltabonnetje, als gedoopte met
lintje aan krijg je er twee!

SHOT VAN DE WEEK: OVERSCHOT VAN DE WEEK
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

K

WEE
FOTO VAN DE

PUZZEL VAN DE WEEK
Deze week hebben we een magisch
vierkant voor jullie! Dien je antwoord voor woensdag 12u in VTK
Blauw!
De winnaars van vorige week zijn
Elodie Raes en Kobe Van De Vyver.
Proficitat! Jullie mogen jullie prijs
komen halen in VTK Blauw!
naam............................................................
e-mail...........................................................
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