
27 april - 1 mei: Quarantaine Week 7

MANNA 24MANNA 24

Liefste VTK’ers,  hier zijn we weer met een nieuwe E-manna! Omdat onze lieve mannen 
van Feest het na 6 weken zonder goliardes niet meer aankonden, besloten ze om het 
eens anders aan te pakken in week 7 van deze - precies eeuwigdurende - quarantaine. 
Er komt een heuse Webcam-Goliarde! Hier volgt dus een bericht van algemeen nut: 

We zijn terug van weg geweest, en deze keer met meer bonnetjes dan ooit tevoren!
Maandag zal het er weer oepsiepoepsie hevig aan toe gaan: allemaal welkom vanaf 
20u30 voor de eerste Webcam-goliarde uit de geschiedenis der VTK. Ben je aanwezig 
op  Zoom voor 22u00, dan ontvang je 1 bonnetje. Kom je langs en doe mee met de 
wereldrecordpoging “Bier-Webcam-Estafette”? Dan verdien je maar liefst 2 bon-
netjes. Het huidig record staat op naam van Pieter-Jan en Vicky en staat op 2. Jouw 
kans om een wereldrecord te breken was nog nooit zo groot!!! We beginnen om 22u 
stipt!!! Stuur maandag 27/04 een heerlijke ad-fundum door naar de VTK pagina met 
jouw beste quarantaine-wens en ontvang 3 bonnetjes. Stuur je jouw zelfgemaak-
te TIKTOK-dansje op Gimme Gimme door naar de VTK-pagina? Dan ontvang je maar 
liefst 5 bonnetjes. Na deze knotsgekke goliarde worden ook nog enkele meters bier 
verloot tussen alle aanwezigen!

******************WIN*WIN*WIN*******************

Proficiat, Bieke Heynderickx! Jij bent de winnaar van vorige week en wint een uber-
schattige teddybeer! Deze prijs brengt ons rechtstreeks naar de wedstrijd van deze 
week: stuur ons jouw origineelste / grappigste / mooite teddybeernaam inclusief 
foto van jouw teddybeer door naar communicatie@vtk.ugent.be of via onze face-
bookpagina. Wie weet ben jij onze volgende weekwinnaar! Succes!

******************WIN*WIN*WIN*******************
Hou jullie goed en we zien elkaar hopelijk zo snel mogelijk terug. Wees maar zeker dat 
VTK dan klaar zal staan met knallers van activiteiten!

Knuffels,
Fran, Iris en Margot



Wekelijkse portie memes


