
MANNA 12
7 - 11 December : Eindweek

Hey VTK’ers!

Dit is de laatste week van het semester 
en het wordt weer een knaller. We 
hebben de laaste goliarde van het jaar 
voor jullie klaarstaan! Verder is er ook 
een wine tasting die zowel interessant 
als lekker is. Voor volgende week 
organiseren we een studieweek zodat 
iedereen zich wat kan voorbereiden op 
de examens, die er spijtig genoeg ook 

aankomen. Wij hopen dat jullie 
ondanks de coronacrisis toch leuke 
feestendagen tegemoet gaan! Dus 
alvast een vrolijk kerstfeest en een 
gelukkig (en veilig) nieuwjaar.

Veel liefs, 
Anouk, Fran en Gwendolyn



Studieweek
TLDR: Online samen studeren 

in thema

Week 13/inhaalweek komt er aan, de 
blok kan beginnen!

Heb je moeite met alleen studeren? 
Heb je nood aan toch wat mensen te 

zien en sociaal contact?
Vergezel ons 7 dagen lang in discord 
en studeer in groep! Elke dag kan je in 
thema studeren om de blok toch iets 

plezanter en kleurrijker te maken.
De week zal er als volgt uitzien:

-Maandag: Pyjama
-Dinsdag: Apresski

-Woensdag: Hoedjes
-Donderdag: Onesie

-Vrijdag: VTK
-Zaterdag: Margi

-Zondag: Galanight
Ook zonder in thema te zijn mag 
iedereen mee studeren natuurlijk, hoe 
meer volk hoe meer vreugd (en hopelijk 

minder herries).
Tot in Discord!



Ho-Ho-Holiarde
Ho Ho Ho kameradios!

Het eerste semester is nu bijna gedaan,
tijd om nog een keer uit de bol te gaan.

Hoewel samenkomen niet meer mag 
van de minister,
zijn wij met onze creativiteit zeker niet 
van gister!

Zo zullen wij met de gedachte van het 
Goede Lieve Feest,
een goliarde organiseren zoals er nog 
nooit een is geweest.

Een lekker bierie en shotjes, helemaal 
gratis,
Duvel of Rouge, da’s geen kattenpis.

Sla uw keuze, sla uw slag,
maar wees vooral snel, nu het nog 
mag!

10/12 gaan wij met de kar rond in Gent,
wil je iets ontvangen? Zorg dan dat je 
er bent!

Vele Karownagroetjes van Sam, 
Thomas en Thijs,
alles is gratis, maar dat gaf de titel al 
prijs!

Wine Tasting
Nu de kerstlichtjes weer opduiken, de 
lessen stilaan afgerond worden en de 
deadlines hopelijk op tijd ingediend 
geraken, is het tijd voor de allerlaatste 
cultuuractiviteit van 2020! Blink jullie 
favoriete glazen alvast op, want we 
gaan wijn proeven! Dit zal natuurlijk 
allemaal veilig van achter onze pc, in 
ons eigen kot gebeuren.



VTKalender 

Puzzel van de week 
Check zeker de VTK site voor extra info en eventueel bijkomende actviteiten

De winnaar van vorige week 
is Lotte Desmet, proficiat!

Om af te sluiten hebben we 
een gewone sudoku voor 
jullie. Stuur je oplossing zeker 
door naar communicatie@
vtk.ugent.be. 

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

....................................................

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

....................................................

Maandag 07/12 
 19:00 FRiS AV 4    Online
 19:15 Lopen door Gent    Online

Dinsdag 08/12
 20:00 Wine Tasting    Online

Woensdag 09/12
 20:00 VTK Sweat Session 5   Online

Donderdag 10/12
 20:00 Ho-Ho-Holiarde    Online

Week 13
 studieweek


