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‘T is gedaan!  

Voila! De laatste week is begonnen! De laatste  
manna van het jaar is geschreven! Helaas dus 
ook de laatste manna die wij voor jullie maken... 
Maar geen nood, er staat reeds een ijzersterk 
duo te wachten om de fakkel over te nemen! 
 
In het voorwoord van deze laatste manna willen  
we graag onze anderhalve medewerker eens  
bedanken. Lies, onze keiharde hulp waar we altijd  
op konden rekenen, bedankt voor je werk! Het 
heeft ons echt geholpen om alles veel vlotter te 
laten verlopen! Maar ook het werk van Bart, dan 
vooral in het begin van het jaar, is niet vergeten en 
bij deze bedanken we hem nog eens voor zijn inzet. 
 
Nu we toch aan het bedanken zijn willen we ook jullie,  
onze lezers,  bedanken. Als jullie niet zo enthousiast  
onze manna’s zouden lezen, zou de motivatie 
om steeds een nieuwe manna te maken snel  
verdwenen zijn. Dus ik zou zeggen, geniet van 
deze laatste manna met extra veel comic’s en  
grappige foto’s en succes met de laatste sudoku, 
you’ll need it to solve the evil mother of all sudoku’s! 
 
Bruno en Bram, catch you on the flip side! 

Jaargang 2008-2009
Week 11 mei - 15 mei

V T K A L E N D E R
Ma 11 mei
19u00:  Lopen met sport 
                             @ Plateau 
21u00:  Verkiezingsgoliarde     
                                 @ ‘t Parlement

Di 12 mei 
10u30-14u30: Stripbib  
         @ VTK-Rood 
19u00: Ladies Night   
                           @ Plateau

Do 14 mei 
18u00: Medewerkersetentje  
                                 @ ‘t Parlement

Vr 8 mei 
13u00-14u15: Stripbib  
                                   @ VTK-Rood 
Ma 18 mei 
21u00: Men’s Night     
                                 @ ‘t Parlement

Do 25 juni 
22u00: Close the books party    
                              @ Make-up Club

Ma 29 juni 
17u00: VTK Weekend    
                       @ Hoogland, Lokeren

Did you know?
-That during a lifetime an man will spend  
about 3,500 hours shaving  
- That Finland once banned Donald Duck. Some people  
believe that it was because he didn’t wear pants
- That In Bahrain, a male gynecologist can only examine  
a woman’s private parts through a mirror  
-Chuck Norris counted to infinity... twice



Openingsuren VTK-Pi 
VTK-Pi, VTK-Pi, VTK-Pi!!!  
Openingsuren voor de laatste week: 
Ma:  GESLOTEN  Di: 1 3 u 1 5 - 1 4 u 4 5
  Wo:  13u15-14u15  
Do: 17u30-18u30   Vr: 11u45-12u45

VTK-Weekend  
Examens examens examens.. Daar zit iedereen wel  
aan te denken op dit moment. Maar wij denken  
reeds verder, over NA de examens. Inderdaad,  
om het einde van de  examens te vieren heeft  
VTK voor jullie de ideale oplossing: het  
alomgereputeerde  VTK Weekend 2009!! 
Het VTK Weekend gaat door van maandagavond  
29 juni tot woensdagmiddag 1 juli op het domein Hoogland 
te Lokeren, dit voor de prijs van 5€. Meer informatie en de  
inschrijvingsmodule vind je op de VTK website.
Time to relax, we’ll see you there! 

Ladies Night  
Alle VTK-Ladies, het is weer zover! Een avondje 
vol verwennerij zonder mannen. Jullie worden  
de hele avond in de watten gelegd zonder  
dat jullie kunnen gestoord worden. Wat  
kunnen jullie allemaal verwachten? Massage,  
upperware-party, persoonlijk make-up advies  
en nog veel meer! 
Dinsdag 12 mei om 19u, kijk 
op de VTK-site voor meer informatie! 

Het befaamde AM  
Tijdens de examens zal er aan VTK-pi een doos staan  
waar je na je examen je examenvragen  
mag/moet/kan posten. Ook kan je je vragen elektronisch  
posten op de cursussite (bij de link AM). Je  
nakomelingen zullen jullie dankbaar zijn! 

 The end of VTK-Pi is near!  
Onze regeerperiode zit er bijna op, want volgende week zijn we voor de laatste keer open.  
Wegens een bedrijfbezoek op maandag, zijn we op deze dag niet open. Woensdag is de LAATSTE 
dag dat er boeken te koop zijn, want daarna zijn de cursusmannen van dit jaar op een chemische 
trip naar Frankfurt... Donderdag en  
vrijdag doen onze opvolgers open en 
zijn er enkel cursussen te verkrijgen.

Tweedehandsboekenopkoop  
Na de examens kunnen jullie sommige  
handboeken voor de helft van de prijs terug  
verkopen aan VTK. Dit zal normaal doorgaan op 
de dag van de proclamatie. Welke boeken we terug 
verkopen, zal nog op de website gezet worden. 



Stripbib  
Heb je een uurtje pauze tussen de lessen of vind je  
strips lezen gewoon interessanter dan opletten in die  
ellenlange hoorcolleges? Dan is er de ideale oplossing  
voor jou! Immers de VTK Stripbib boven in VTK Rood  
is helemaal ter beschikking voor jou. De openingsuren  
zijn woensdag van 10u30 tot 14u30 en vrijdag  
van 13u tot 14u15. 
Onze aanwinsten zijn nog steeds: 
- Beast             - Golden City 6 & 7 
- Op zoek naar de tijdvogel 2 
- De legende van het wissel- 
kind   
- De adelaars van Rome 
- Hammerfall 2 & 3      - Arctica 
- Lanfeust van de sterren 5 
- Jeremiah 28          - Kogoratsu 11 
- Islandia 1, 2  3 
Komt maar af!! 

Still running..  
Voor de laatste maal dit semester (snif) gaan we een  
toertje doen rond de watersportbaan. Kom ons verge-
zellen en gun die beentjes nog wat beweging, voor je ze 
een paar weken onder je bureau zet. Batterij’tjes opladen 
kan om 19u aan de Plateau of om 19u15 aan het GUSB.

CLOSE THE BOOKS PARTY  
Het einde van de examens, een ver vooruitzicht, maar nu al staat vast dat dit niet genoeg gevierd  
kan worden!! Na alle foute feestjes wordt het bovendien tijd om eens te tonen dat de archies  
en burgies ook in stijl kunnen feesten. We  
nodigen jullie daarom allemaal uit op de  
decadente Close The Books Party in de  
exclusieve setting van de Make-Up Club 
op donderdag 25 juni! Hermanos Inglesos, 
DJ Maximilian, Soda & Suds zorgen alvast 
voor een ongekende partysfeer. Verder is er 
een luxueuze receptie met champagne en 
maak je kans op een surfreis bij aankoop van 
een ticket in voorverkoop. Dit alles aan de  
belachelijk lage prijs van 3€ voor leden en 5€ 
voor niet-leden in VVK. Kortom, geen reden om 
niet van de partij te zijn, het examenleed door te 
spoelen en de vakantie al feestend in te zetten!

TETTEN!! TETTEN!! TETTEN!! TETTEN!! 
Volgende maandag (18/05) te 21u00 in ‘t Parlement! 

Merciiiii dat jijjjj er bennttt!!  
Sport wil nog eventjes alle sporters  
eens in de bloemen zetten want 
wat ze dit jaar gepresteerd  
hebben is indrukwekkend! 

1ste Interfacultair Tornooi
1ste 12urenloop

1ste Interfacultair Kampioenschap 
1ste IFK Veldlopen heren

1ste IFK Zwemmen
1ste IFK Tafeltennis

1ste IFT Volleybal heren
1ste IFT Veldlopen heren

1ste IFT Tafeltennis
1ste IFT Zwemaflossing

2de Zwemmarathon
2de IFK Rugby Tournament

2de IFK Judo
2de IFK Volleybal heren

3de IFK Badminton
3de IFT Basketbal

Een dikke dankjewel aan alle  
sporters voor het onvergetelijke jaar!



// SuDOKu // SuDOKu //

Geef je opgeloste sudoku samen met naam en e-mail af in VTK-blauw en je maakt 
kans op een fantastische prijs! De winnaar van Manna 22 was Joeri de Thaye! Hij won 
een abonnement op een maand 
De Standaard,  aangeboden door  
Mc Kinsey & Company! 
Proficiat!! 

Naam.................................................................................................................

Email-adres.............................................................................................................

Richting...........................................................................................................


