
MANNA 12
13 December - 17 December : Eindweek

Hey VTK’ers!

De laatste week is aangebroken, de 
blok en feestdagen staan nu werkelijk 
aan de deur. Corona heeft nogmaals 
roet in het eten gegooid waardoor wij 
geen offnline activiteiten meer mogen 
organiseren voor jullie.

Je kan maandag echter wel terecht op 
de online FRiS AV, als je interesse hebt 
in de werking van onze faculteit is dit 

zeker een aanrader.

Ook donderdag kan je online bij 
de sporties terecht voor het online 
infomoment over de 12 urenloop.

VTK wenst jullie fi jne feestdagen en 
een goeie blok!

Veel liefs,
Lauren, Gwendolyn en Anouk



FRiS 
AV 4

De vierde 

Algemene Vergadering 

van FRiS zal jammer genoeg 

weer online moeten doorgaan. Dit 

zal doorgaan van 19u30 tot maximaal 

22u30. Voorbereidende documenten, 

teams, en facebook-link volgen nog.

12 urenloop 
infomoment

Terwijl iedereen druk in de weer is 

met de laatste deadlines, thesis en 

examens, is Sport al aan het dromen 

over de winst van de 12 urenloop 

volgend semester... Onder het motto 

‘Vroeg begonnen is half gewonnen’ 

proberen we dit jaar er weer met 

de prijs van door te lopen. Daarom 

houden we op woensdag 15/12 al een 



eerste meeting.

Ben je geïnteresseerd om mee te 

werken in team Thema, team Promo 

of team Lopers om er dit jaar weer een 

knaller van een editie van te maken? 

Kom dan zeker af om 19u naar onze 

online meeting! Schrijf je gerust in 

zodat we weten naar wie we de link 

moeten sturen :)

Secret Santa



VTKalender 

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

Deze week hebben we een ... 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
 19.30 FRiS AV4   Online
Woensdag 08/12
 19.00 12 urenloop infomoment  Online


