
MANNA 7
2-6  Nov: Cornet VS Cornetto

Allerliefste VTK-schatjes! 

Deze week hebben we weer een 
spetterende week voor jullie op het 
programma staan! De accijnzen op 
sterke drank zijn weliswaar verhoogd, 
maar VTK was uiteraard snel genoeg 
om op voorhand nog vlug een grote 
voorraad in te slaan zodat de Jenever-
loop en de Cocktailfuif minstens even 
legendarisch worden als die van vorig 
jaar! Na enkele glaasjes gerstenat was 
er al bij menig student verwarring tus-

sen de Cornet die in Delta geschonken 
wordt en de Cornetto (het ijsje). Dit 
wordt deze week zo mogelijk nog er-
ger! voor meer info, lees het tekstje op 
de volgende pagina! Niet alles bij VTK 
heeft met drank te maken (seg, wat 
denk je wel!), deze week is er bijvoor-
beeld de VTKarting. Deze activiteit 
voor echte snelheidsduivels zal jullie 
zeker de nodige adrenaline bezorgen! 

Groetjes, Klaas en Wout 

ma 2/11 
 19:00 Jeneverloop 1    GUSB
 21:00 Cornetto Goliarde   Delta

 di 3/11 
 18:00 Kommaneuken ‘t Civielke 2  VTK-Groen 
 19:00 Lasershooten met Accenture  The Zone
 22:00 Cocktailfuif    Delta

wo 4/11
 17:00 VTkarting Endurance   Worldkarts Kortrijk

do 5/11
 19:00 Discover Deloitte   ICC Gent 
 20:00 Burgies on stage   Charlatan

VTKalender



Ma 2/11: Cornetto Goliarde
De Cornetpromo is ondertussen al bekend in heel Gent maar vanavond gaat 
Feest een stapje verder. Op deze goliarde krijg je bij aankoop van 2 Cornets 
voor 3 euro ook een echt ijsje (Cornetto)! Dit tot 00u of tot wanneer de voor-
raad strekt. See you @Delta.

Di 3/11: Cocktailfuif
VTK geeft zijn 2de grote Deltafuif van het semester, namelijk onze Cocktailfuif! Het is 
gratis inkom maar er wordt minstens evenveel volk verwacht. Ook deze keer bieden 
we grote hoeveelheden cocktails aan voor belachelijke lage prijzen, 
zo heb je 5 cocktails voor 10 euro!
TIP: check zeker eens de banner op fb of onze site, feest is heel trots op hun paint skills



Di 3/11: Kommaneuken  
‘t Civielke 2
Het nieuwe ‘t Civielke heeft ook deze 
keer weer een flinke kommaneukpar-
tij nodig alvorens we het kunnen laten 
drukken. Grammarnazi’s, verenig u op 
dinsdag om 18u in Groen.

Do 5/11: Burgies on stage
Veel bekende bands traden in hun beginjaren op in de Charlatan aan de Vlasmarkt.  
Nu is het de beurt aan de burgies en archies dat ook zij veel in hun mars hebben. Als je 
even genoeg hebt van de ene commerciële deun na de andere in de Overpoort, kom 
dan in de Charlatan genieten van zelfgeschreven nummers en covers van iets beken-
dere hits.

Je VTK lidkaart is geld waard!
Weet jij al op welke geweldige promos je recht hebt bij vertoon van 
je VTK-lidkaart? Nee? Ga dan snel naar vtk.ugent.be/about/voorde-
len en ontdek!

Je kunt onder andere genieten van 
-  nog voordeligere pintjes in Delta
- prints aan 2.5 cent/copy en gratis internet bij Topcopy
- 10% korting bij ‘t Stokbroodje
- 10% bij elke beurt in het kapsalon Golden Scissors (10m van de 
Overpoortstraat) 
- pizza aan €5.95 bij Pizza Hut

Check regelmatig de pagina en geniet!

Woe 4/11: VTKarting Endurance
Wil je de adrenaline voelen om eens in een kart over de baan te schuren? Wil je bewijzen 
aan je vrienden dat jij sneller bent dan hen? Kom woensdag dan zeker mee karten met 
ons en laat zien dat je de snelste bent! Er is een leuke prijs voorzien voor de winnaars! 
Voor meer info hierover kan je terecht op de site!



Proficiat Xavier Claerhoudt jij  
mag je taart komen halen in blauw! 
Weet je hoeveel soorten sudoku’s er 
bestaan? Ik ook niet maar dit is al-
leszins geen normale. De regels van 
normale sudoku’s gelden wel nog 
altijd. Steek de opgeloste Manna 
binnen in Blauw voor woensdag-
middag en win een supercoole prijs!
naam....................................................

e-mail...................................................
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Schachtengoliarde


