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Ma 7 dec
8u30 Sinterklaas komt!

@ Plateau, Zwijnaarde, ...
12u30 VTK Stripbib

@ VTK Rood
18u00 Kerstcross

@ Plateau
20u00 FRiS- vergadering 3

@ VTK Groen
20u45 IFK Basketbal dames

@ GUSB
21u00 Scriptvergadering 

@ VTK Rood
21u00 Eéntje-om-af-te-ler-
en-Goliarde    @ Parlement
22u00 IFK minivoetbal 
dames                  @ GUSB
Di 8 dec
15u30 Gratis fietsregistratie

@ Plateau
18u00 IEEE Welek sluit het 
semester af     @ Technicum
Woe 9 dec
Kerst Music For Life

@ VTK-Pi
IFK basketbal Heren

@ GUSB
Massacantus

@ Sint- Pietersplein
Don 10 dec
12u30 VTK Stripbib

@ VTK Rood
Zo 13 dec
23u00 Spring Course 
applicatie-deadline

Met de grote beruchte zak op zijn rug huppelde piet Piet 
(ja hij noemt werkelijk Piet) richting de Plateau. Want 7 
december was toch wel een zéér speciale dag! Piet Piet 
verheugde zich erop vele stoute studentjes in zijn zak te 
mogen stoppen!

Maaaaaaar o wee, wie zag hij daar in de verte lopen?! Het 
was de kerstman, de o zo grote rivaal van 
Sinterklaas! Piet Piet was in alle staten en Santa had al 
zijn rode mouwen opgestropt. “Hahaha, riep piet Piet, ik 
mag straks alle stoute kindjes in de Plateau straffen en 
veel lekkers uitdelen!”. “Hohohohooo, kom jij maar eens 
je loopkunsten tonen op de kerstcross, bimbo!”, zei Santa. 
Eventjes was piet Piet uit zijn lood geslagen maar al snel 
bedacht hij een überuitdaging! “Ik kan misschien wel niet 
zo goed lopen als jij, maar wat dacht je van een 
wedstrijdje ad fundum op de massacantus?!”, scandeerde 
piet Piet! Santa deed zijn bovenste kleren uit en toonde 
zijn vette pens. “Denk je dat ik dit gekregen heb door 
korstjes te eten misschien?”, zei hij terwijl hij zijn vetlaag 
heen en weer liet schudden!

Maar toen kwam de paashaas en die zei: “wees eens 
vriendjes, dan mogen jullie mijn eitjes zien!” Zo gezegd, 
zo gedaan! Uiteindelijk besloten de drie af te zakken naar 
het kersttrackmaniadessertenbuffetmusicforlifestandje bij 
VTK Pi om zo vriendschappelijk (gay!) het goede doel te 
steunen!

Yumi (altijd in de ban van pieten) en Arne!
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