
Hey,

De laatste week van het eerste semester is 
ingezet, de kerstfeer komt  dichterbij en 
de temperaturen blijven dalen.  Gelukkig 
verkoopt ons cursusteam  supercoole, 
 dikke VTK-truien om de koude tegen 
te gaan. Ga dus zeker deze week nog 
eens langs bij  VTK-Pi! Deze truien 
zijn ook ideaal voor in de  blokperiode. 
Maar voor we achter de boeken  kruipen, 
vliegen we er vanavond nog eens  extra 
stevig in op de karaokegolairde. Smeer 
dus  alvast jullie  stembanden! De 

 sportievelingen moeten dan weer hun 
spieren goed  opwarmen, want vanavond 
is er de tweede editie van de XL-loop! 
Twee  toertjes rond de  watersportbaan 
lopen om de beker en een jaar eeuwige 
roem te bemachtigen! Voor de rest 
wensen we jullie prettige feesten, een 
gelukkig  nieuwjaar en veel succes met 
de  examens.

Groetjes,
Pieter en Charlotte

 MANNA 12 
 9 december -  13 december 

18:00 IFK Badminton GUSB
19:00 XL-loop   Plateau

ma 9/12

do 12/12

woe 11/12

13:00 VTK for life Hal Plateau

21:00 Karaokegoliarde   Porter House
21:00 IFK Basketbal heren VTK 1  GUSB

20:00 IFK Basket dames GUSB
20:00 Massacantus Flanders Expo Hal 3

19:00 IFK Basketbal heren VTK2   GUSB



Jaarlijks gaan we eens naar de 
grootste cantuszaal van Gent, 
de expohal. Bijna alle kringen 
FK/SK/HK komen hier naar 
toe. Vele vriendjes uit andere 
kringen en clubs kom je hier 
dus tegen. Vergezel VTK om 
er dé avond van het jaar van 
te maken.

UGent truien

Willen jullie ook zo een 
 stijlvolle, warme Ugent trui 
met het VTK- logo op de 
rug? Ga dan zeker eens langs 
VTK-pi om een  pasmodel 
uit te proberen en een trui te 
bestellen! Ze zijn  beschikbaar 
in verschillende kleuren en 
maten. Bestellen is mogelijk 
tot en met vri 13/12.

XL-loop
Maandagavond staat de 2de editie van 
de XL-loop op het programma.Velen 
lopen al vanaf week 1 elke maandag 
met sport mee met het oog op deze 
wedstrijd. Er worden 2 toertjes om 
ter snelst rond de watersportbaan 
 gelopen en er zijn prijzen voor de top 
3! Deze wedstrijd is volledig gratis en 
iedereen is welkom! Kan Jim  Declerck 
zijn titel met een jaartje  verlengen 
of wordt het iemand anders? 

Woensdagavond speelt de 
damesploeg basketbal voor 
een plaatsje in de  volgende 
ronde. We zijn nog steeds op 
zoek naar enkele  speelsters. 
Hoog niveau is zeker niet 
vereist! Heb je zin om eens 
te basketten? Contacteer 
dan snel jullie sporties!

IFK basket dames

Normaal gezien zouden jullie 
 ondertussen je examenrooster moeten 
 hebben. Dit jaar staan de roosters voor 
het eerst op Oasis en niet meer  op 
 Plato! Nog een  belangrijke wijziging: 
de  namiddagexamens  beginnen vanaf 
nu om 13u en niet meer om 14u, tenzij 
 anders vermeld. Oppassen dat je geen 
uur te laat komt!

Examens: belangrijk!

Karaokegoliarde

VTK for life
Ook VTK steekt de handen 
uit de mouwen voor het 
goede doel. We  voorzien 
 namelijk op donderdag een 
fameus  dessertbuffet. Een 
ideaal tussendoortje voor 
 tijdens de boeiende lessen. Je 
kan ons vinden voor VTK-
Pi tussen 13u00 en 17u00. 

Massacantus

Mac is now supporting Windows

Zak deze maandagavond af naar de 
Porter House en zorg zelf voor de 
muziek. Mensen die het aandurven 
hun engelenstem door de boxen te 
laten weergalmen, krijgen een extra 
bonnetje per nummer dat ze zingen. 
Omdat bij al dat zingen de kelen wel 
eens droog zouden durven worden, 
zorgen we voor een gratis vat om dit 
euvel tegen te gaan!



 FOTO VAN DE WEEK 

Naam:.................................................................  e-mail:............................................................

Deze week nog eens een 
 gewone sudoku.  Steek 
hem voor  woensdag in de 
 mannabrievenbus in VTK Blauw 
en maak kans op een mooie 
 prijs! De  winnaar van deze week 
is  Andrew Malcolm je mag je 
kast komen halen in VTK Blauw. 

VTK werd tweede op de zwemmarathon!

 PUZZEL VAN DE WEEK 


