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Ma 10/05 
20u00 Lopen met INTERNE

@ Plateau

21u00 Men’s night
@ Het Parlement

di 11/05
13u00 VTK Stripbib

@ VTK Rood

eXaMenS

Ma 31/05
21u00 Thesisgoliarde

@ Parlement

do 24/06
!!!!!Close the books party!!!!!

@ Culture Club

Ma 28/06- Woe 30/06
!!!!!!VTK 2-daagse!!!!!!

@ De Stobbe

do 1/07
!!!!!Proclamatiefuif!!!!!!

@ Het Parlement

Dierbare VTK’ers!

Vol ongeloof moet ik wel degelijk vaststellen dat dit de 
allerlaatste keer is dat ik mijn grijze hersencelletjes 
moet pijnigen om een leuk tekstje uit mijn pen te doen 
vloeien! Wat is de tijd toch voorbij gevlogen! We heb-
ben alweer een spetterend jaar achter de rug, dat  
rijkelijk gevuld was met -al zeggen we het zelf in alle be-
scheidenheid ^^- fantastische VTK-activiteiten! Maar nu 
is de tijd aangebroken  om de fakkel door te geven aan 
onze opvolgers Lucie en Jeffrey! We zijn er rotsvast van 
overtuigd dat we trots op dat gekke, groovy duo gaan zijn!

Aangezien dit de allerlaatste Manna is, is een dankwoordje 
aan jullie, onze trouwe lezers,  zeker op zijn plaats! Zonder 
jullie gretigheid en motivatie om wekelijks de nieuwe 
Manna te doorgronden,  zou onze motivatie om telkens 
opnieuw zo’n tekstje te schrijven, allang in het bittere  
niets verdwenen zijn! Geniet dus maar dubbel en dik van 
deze Manna met veel comics en los voor de allerlaat-
ste keer -snif- die sudoku op! Ook nog een dikke merci 
aan ‘onze’ eerstejaartjes, die elke maandagochtend met 
twinkelende oogjes uitkeken naar de leuke foto’s in onze 
powerpoint presentatie! Jullie waren een zalig publiek! 

Nu is jammer genoeg wel de tijd van het urenlange blokken 
aangebroken en dat terwijl het stralende zomerzonnetje 
eindelijk zijn intrede in ons Belgenlandje heeft gemaakt. 
Maar na de examens heeft VTK nog iets voor  jullie in pet-
to: de goddelijk zalige VTK-tweedaagse! Als dat geen moti-
vatie is om glansrijk die examenperiode door te komen! ̂ ^
Jong of oud, archie of burgie, het doet er niet 
aan toe: veel succes allemaal! Zet hem op!  

Jullie praeses en vice in spe,
Arne en Yumi



VTK SUrVeY
Om nog beter op de hoogte te zijn van wat jullie willen, 
om jullie zo nog betere activiteiten te kunnen aanbieden, 
organiseert VTK op het einde van elk academiejaar de VTK 
Survey. In deze korte enquête kun je aangeven wat je goed 
en minder goed vond het voorbije jaar of ons nieuwe frisse 
ideeën bezorgen. Zoals steeds zijn er ook prachtige prijzen 
te winnen. De eerste prijs bedraagt niet minder dan een 
Fnac-bon ter waarde van €100!
Wat voor jullie een paar minuten werk is helpt ons weer 
jaren vooruit! Surf dus als de bliksem naar vtk.ugent.be/
survey en we zijn je eeuwig dankbaar!

PrOClaMaTIeFUIF
Het kersverse feestteam kondigt met 
plezier hun eerste officiële feestje aan in 
samenwerking met de meisjes van het 
VLAK!  Dit spetterende evenement gaat 
door op 1 juli in het parlement, dit is de 
dag van de proclamatie. Wij zullen jullie 
een  feestje aanbieden om die 
schitterende punten of die oh zo 
prachtige 10’en te komen vieren! Zijn 
de scores eerder negatief? Geen nood, 
de VTK zorgt voor veel en goedkoop 
bier! Er zijn dus geen redenen om niet 
af te zakken!



ClOSe THe BOOKS ParTY
Na een ubergeile editie vorig jaar zal ook dit jaar 
een fancy en classy Close The Books feestje geor-
ganiseerd worden ! Het gaat door op donderdag 24 
juni, deze keer in de Culture Club ! Een busdienst 
wordt ingelegd voor de tamzakken onder jullie :). 
Noteer de datum in je agenda, want dit feestje start 
reeds vroeg op de avond met een gratis champag-
nereceptie voor iedereen ! Dj’s en andere specials 
worden binnenkort bekend gemaakt, jullie zullen de 
affiches wel tegenkomen :). Vertel het verder !

THeSISGOlIarde
Het heeft ons veel bloed, zweet en tranen gekost, 
maar eindelijk is het zover...
Die vervloekte thesis is afgeprint, ingebonden en 
afgeleverd, dus dat moet gevierd worden!!
Zak dus af op 31/05 naar de allerlaatste goliarde 
van uw studententijd, hef het glas en drink op 
een (hopelijk) goede afloop!

Men’S nIGHT!
Ben je een jongen op zoek naar meer, maar kan 
Hennie je niet bekoren? Dan hebben wij de ideale 
oplossing voor jou! Wij zijn fier om de traditio-
nele men’s night te mogen aankondigen! Maan-
dag 10/05 geven verschillende hete dames het 
beste van zichzelf, en dit met meerdere bloed-
geile striptease-acts! Tussen deze acts door kan 
je je natuurlijk laten bestellen door de topless 
serveuse van dienst! Eerste striptease-act: 22u! 
Meisjes voor 00u30 enkel toegelaten indien top-
less en gekeurd door Wout en/of Arne!

VTK TWeedaaGSe (28/06-30/06)
De boog kan (bijlange) niet altijd gespannen zijn, dus 
wordt het na dat maandje zweten achter de bureau 
opnieuw tijd om nog eens te genieten van de geneugten 
des levens. 
Uiteraard is VTK er om die geneugten aan te bieden! Wat 
mag je zoal verwachten? BBQ, cantus (met de oude en de 
nieuwe praeses), feestje(s), zotte activiteitjes... Kortom 
leute en plezier tegen een werkelijk belachelijke prijs!

lOPen MeT InTerne
Afspraak om 20u aan de Pla-
teau, 20u15 aan de Water-
sportbaan!
Verwacht jullie maar aan iets 
leuks!



PRIJZENPRIJZENPRIJZENPRIJZENPRIJZEN!
Geef je opgeloste sudoku 
samen met naam en 
e-mail af in VTK-Blauw 
en je maakt kans op een 
jaarabonnement van  
de Humo!

NAAM:
........................................................
VOORNAAM:
.........................................................
E-MAIL:
.........................................................
RICHTING:
.........................................................

De winnaar van vorige 
week is Brecht de 
Kimpe! Hij verdient een 
fles drank ter waarde 
van 30 euro!

FOTO Van de WeeK
( inzendingen altijd welkom)

Meer foto’s op vtk.ugent.be > 
activiteiten > Fotoboek


