
 MANNA 24 

 ma 13/05  
 19:00 Lopen rond de watersportbaan Plateau 
 21:00 Goliarde    Porter House 
 don 16/05  
 17:30 Bedrijfsbezoek Pringles  Pringles-fabriek, Mechelen  

 Dag allerliefste VTK’ers,

Met spijt in het hart moeten wij jullie 
mededelen dat dit onze allerlaatste 
Manna van het academiejaar is (snif 
snif). De laatste goliarde wordt hoe 
dan ook een feestje, een gezellige 
afsluiter van een geslaagd VTK-
feestjaar. Over de maand-achter-de-
boeken die  bijna aangebroken is, 
gaan we het in dit voorwoordje niet 
hebben... Laten we even verderspoe-
len naar al die fantastische acti-

viteiten die VTK voor jullie in petto 
heeft NA de examens. Eerst en vooral 
is er Close The Books, een geniale 
after-exams party die dit jaar door-
gaat in de Tijuana. Daarna kunnen 
jullie 2 dagen komen chillen op de VTK 
Tweedaagse en als afsluiter is er dan 
nog de Proclamatiefuif, de kick-off 
van het nieuwe feestteam. Hopelijk 
zien we jullie daar allemaal terug!

Love and kisses, 
Emma en Laurien

 VTKalender 

  13 mei - 17 mei 

 Na de examens... 
 don 27/06  
 22:00 Close The Books   Tijuana  
 zon 30/06 - di 2/07  
 16:00 VTK Tweedaagse   Geheim 
 woe 3/07  
 22:00 Proclamatiefuif   Porter House 



 GOLIARDE 

Het jaar zit erop, de laatste goliarde 
komt eraan, maar dit wil niet zeg-
gen dat het geen goed feestje kan 
worden! We beginnen rustig met de 
gekende formule van 1 bonnetje voor 
middernacht, 2 als je gedoopt bent, 
en zien dan wel wat de avond brengt!

 CLOSE THE BOOKS   

 Ook dit jaar weer geeft VTK jullie 
de mogelijkheid om na die drukke 
examenperiode (al meer voor de 

één dan voor de ander natuurlijk) eens 
volledig te ontstressen en een goed 
fuifke te doen. Dit jaar proberen we 

nog eens een nieuwe zaal uit, namelijk 
de Tijuana, aan de Korenmarkt.

Donderdag 27 juni! 

 Bedrijfsbezoek PRINGLES   

 Ook altijd al willen weten hoe de chips van
 Pringles worden gemaakt? Kom dan naar dit 

 bedrijfsbezoek. De planning ziet er als volgt uit:
  17:30 welkom.  18:00 bedrijfspresentatie. 

 19:00-21:00 rondleiding in de productieafdeling 
 21:00 networking drink@ Den Bruinvis, Hombeek 

 Dit alles op donderdag 16 mei! Het bedrijfsbezoek
 is exclusief voor eerste master studenten. Er 

 wordt een gratis bus dienst geregeld 
 vanaf de Plateau.

 VTK SURVEY 

Tijdens de examens zal er opnieuw 
een survey online komen. Via deze 
Survey proberen wij na te gaan 
wat er leeft onder de VTK-leden, 
hoe goed onze activiteiten scoren 
en waar we dus nog verbeteringen 
kunnen aanbrengen. Wat voor jul-
lie een paar minuten werk is, helpt 
ons weer jaren vooruit! En tijdens 
de examens heb je toch tijd zat 
om hem even in te vullen ;)



 VTK TWEEDAAGSE 

Huurray, eindelijk zijn die examens gedaan en is het 
tijd om van je welverdiende vakantie te genieten!
Traditioneel zetten we deze vakantie in door ons 
eens helemaal uit te leven op de VTK Tweedaagse! 
Waaraan kunnen jullie zich verwachten? Aan dolle 
feestje(s), de eerste cantus met onze nieuwe 
senior Wouter en onze nieuwe festoren, dolle ac-
tiviteiten, een BBQ,  en veel drank! Meer informatie 
volgt later op de site!

 FOTO VAN DE WEEK 

 PROCLAMATIEFUIF

 Het kersverse feestteam kondigt 
met plezier hun eerste officiële feestje 

aan in samenwerking met de meisjes 
van het VLAK! Dit spetterende evene-

ment gaat door op woensdag 3 juli 
in de Porter House. Wij zullen jullie 

een feestje aanbieden om die schit-
terende punten of die oh-zo-prachtige 

10’en te komen vieren!

 De cocktailfuif was weer dik 

 in orde!  



 PUZZEL VAN DE WEEK 

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

D O C U M E N T  P R I N T I N G

N
V

De winnaar van de vorige sudoku is Noor De Boom. Proficiat, je kan je prijs 
komen ophalen in VTK Blauw!

Voor deze laatste 
Manna hebben we 
een extra grote 
sudoku voor jullie 
uitgekozen. Steek 
hem binnen in de 
Mannabrievenbus 
in VTK Blauw en 
maak kans op een 
kleurrijke wekker-
radio!


