
MANNA 12
10-14 November: Finale-week

Dag liefste VTK’ers

Ondertussen zijn we gekomen aan 
de laatste week van dit semester, 
voor ons was dit een top semester. 
Ik hoop voor jullie ook. Deze week is 
er niet zo veel meer te doen omdat 
iedereen stilletjes aan mag beginnen 
studeren.  Maandag gaan we allen 
samen gezelschapsspelletjes spelen 
in Delta om toch voor die laatste keer 
een praatje te slaan met iedereen. 

Ook willen wij alle zwemmers, 
supporters en enthousiasten 
bedanken die zich ingezet hebben 
voor de zwemmarathon. Hierdoor 
hebben we een mooie 2de plaats 
behaald!

Groetjes
Dario en Iris

 Zwemmarathon



Gezelschapsspelletjesgoliarde

Na een epische Beiaardcantus, waar nog steeds 
niet alle legenden van zijn bovengehaald, is 
het alweer tijd voor de massacantus. FK, 
SK & HK Gent slaan de handen in mekaar 
om de grootste cantus van Gent en 
omstreken te organiseren. Het is tijd om 
VTK hier eens goed te vertegenwoordigen!   

VTK@ Massacantus

Vorige week hebben wij jullie opgewarmd met 
glühwein en chocomelk, deze week zullen jullie jezelf 
moeten opwarmen, door 2 rondjes te lopen!
Zoals elke week zullen wij drank en een opbergplaats 
voor jullie spullen voorzien. Tot dan!!

XL Loop

Het einde van het semester nadert en iedereen 
doet het wat rustiger aan. Ook op de goliarde 
doen we het wat rustiger aan en gaan we 
gezellig samen gezelschapspelletjes spelen 
en een pintje drinken. In de kerstsfeer van 
delta voel je je altijd thuis! Kom dus maandag 
zeker nog eens langs en neem eventueel zelf 
een gezelschapspel mee. Zoals gewoonlijk 
krijgen jullie weer een deltabonnetje, als 
gedoopte met lintje aan krijg je er twee!



Highlights 2de semester

12 Urenloop (02/05)

Parkpop (24/04)

Jobfair (26/02)



Vlaams Technische Kring

   Veel Succes met jullie examens !
             Groetjes Dario en Iris 

Proficiat Michiel De Wilde, om de kerstvakantie/ blok goed in te zetten krijg je van ons 
een stukje decoratie  voor op je kot of kamer. EEN MINI KERSTBOOM ! Je mag deze 
komen ophalen in VTK Blauw.

Maandag 10/12  
 19:00 XL loop      GUSB 
 20:00  FRiS vergadering 3   Campus Kortrijk   
 21:00 Gezelschapsspelletjesgoliarde  Delta  

Woensdag 12/12 
 19:00 IAESTE AV6    VTK Groen 
 19:00 VTK@Massacantus   Expo

Dinsdag 25/12 
 00:00 Kerstmis    ?

Maandag 31/12 
 18:00 Oudejaarsavond     ?

Dinsdag 01/01 
 00:00 Nieuwjaar    ?

 

VTKalender 


