
MANNA 11
06 December - 10 December : Sinterklaas week

Hey VTK’ers!

Week 11 is aangebroken, het einde van 
het semester komt in zicht en daarbij 
de feestdagen en onvermijdelijk de 
blok.

Deze week heeft VTK nogmaals haar 
best gedaan om jullie tot het einde van 
het jaar te entertainen.

Zo is er voor alle MePe-groepen 

opnieuw een super leuke 
initiatieactiviteit, we gaan namelijk 
schaatsen! Kom ook zeker eens kijken 
op de Sinterklaas goliarde, je weet 
nooit wat hij in petto heeft. En tot slot 
heeft cultuur nog een jazzconcert 
voor jullie.

We hopen jullie daar te zien!

Veel liefs,
Lauren, Gwendolyn en Anouk



Initiatie-
activiteit 

3: VTK on 
Ice

Hoeraa!! De laatste testjes 
van het semester zitten erop! 

En of ze nu goed of slecht waren, 
iedereen heeft dringend ontspanning 
nodig. Daarom huren we de volledige 
Kristallijn af, trekken onze schaatsen 

aan en gaan ijshockeyen.

We gaan eerlijk zijn, we hadden zelf 
niet meer verwacht dat het door zou 
mogen gaan, but hey, nu moeten we er 

wel van profiteren.

Daarna 
z a k k e n 

we nog even 
af naar Delta, tot 

die boze corona om 
23u plots wel gevaarlijk 

wordt!

See you there!
PS: Enkel eerstejaars in een PeMe-
groep en peters en meters kunnen 
zich inschrijven. Wil je nog in een 
PeMe-groepje? Stuur een mailtje naar 

interne@vtk.ugent.be :)



Cursus Zelfverdediging
Zoals iedereen de afgelopen weken 
gemerkt heeft, is Gent er niet veiliger 
op geworden. Om ervoor te zorgen dat 
jullie terug met een gerust hart kunnen 
rondlopen, organiseren we een cursus 
zelfverdediging. Hier worden onder 
andere trucjes geleerd om uit bepaalde 
grepen te geraken. Een professionele 
trainster Taekwando zal jullie master 
maken van de zelfverdedigingssport. 
Deze cursus is zowel voor mannen als 
vrouwen bedoeld.

We spreken af om 19u45 aan het 
sportcomplex van Lago Rozebroeken. 
De sessie start om 20u.

Jazzconcert
Na de ronkende gitaren en het pure 
plezier op Burgies On Stage lijkt het ons 
gepast om het culturele kalenderjaar af 
te sluiten met nog een ander concert. 
Iets rustiger deze keer omdat het al 

week 11 is.

Vergeet even alle deadlines die je nog 
last minute moet indienen en laat je 
onderdompelen in de jazz wereld.

Een groep stichten met zes 
veelbelovende jazzmuzikanten uit 
evenveel landen en er kriskras door 
Europa mee toeren, dat is het concept 
van de Criss Cross Europe band. Deze 
keer worden ze op sleeptouw genomen 
door drummer en jazzlegende Jim 
Black, die ook met zijn trio Red Data 
zal optreden.

Het concert zal doorgaan in de Bijloke 
van 20u tot 22u30.

Afspraak om 19:15 aan de plateau, het 
gaat de moeite zijn! (achteraf kunnen 
we ook nog iets gaan drinken joepie)



VTKalender 

De winnaar van vorige week was Laurens Barbier! Jouw prijs ligt in VTK Blauw te 
wachten.

Deze week hebben we een kruiswoordraadsel voor jullie. Vergeet niet jouw oplossing in 
de brievenbus in VTK Blauw te steken of door te mailen naar communicatie@vtk.ugent.
be.

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

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

Puzzel van de week 

Maandag 06/11
 19.00 IFK Badminton - Enkelspel  GUSB
 19.00 BEST Ledenvergadering 6  VTK Groen
 19.00 SinterklaasGoliarde  Delta
 19.30 Sinterklaas loopje   Plateau
 20.30 Initiatieactiviteit 3: VTK on Ice Kristallijn
Dinsdag 07/11
 20.00 Cursus Zelfverdediging  Rozebroeken
Woensdag 08/12
 19.15 Jazzconcert   Bijloke

1. Morgen komt na vandaag. Waar is dit niet zo?
2. Wat heeft een hals maar geen hoofd?
3. Ik bezit bossen zonder bomen, zeeën zonder water, 

woestijnen zonder zand en huizen zonder stenen. Rara 
wat ben ik?

4. Wanneer je mijn naam luidop zegt of roept, ben ik verd-
wenen. Wat ben ik?

5. Ik heb een hoofd, maar ik kan niet praten. Ik heb ook 4 
poten, maar toch kan ik niet lopen. Wat ben ik?


