MANNA 16
Week 16: 5 - 9 Maart
Dag liefste VTK’ers
Cancel al je studie- en ontwerpplannen, want deze week viert de VTK
zijn 95ste verjaardag! Van maandag
tot en met vrijdag worden jullie getrakteerd op unieke activiteiten die
je absoluut niet wil missen. Maandag
begint meteen goed met een extra
lange Lustrum Goliarde. Cocktails leren maken als een pro, je jeugd herbeleven in het ballenbad of je pint
laten tappen door je favoriete prof?
Op de Lustrum Goliarde is het allemaal
mogelijk! Dinsdag kunnen we dan

weer met zijn allen losgaan op het
tweede grootste opblaasbare hindernissenparcours ter wereld tijdens
VTK Bounced. Woensdag vieren we
‘s middags feest in Zwijnaarde met
overheerlijke taarten en ‘s avonds in
de Oude Vismijn met (veel) bier op de
Lustrum Cantus. Op donderdag ruilen we onze kielen in voor een fancy
outfit en laten we ons van onze decadentste kant zien op de Lustrum
Night! De week sluiten we af met de
Lustrum BBQ waar je naast overheerlijke vleesjes ook kan genieten van
95 jaar VTK in het pop-up museum.
Veel liefs, Interne
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DOORLOPENDE DELTA PROMO’S DOUGH-IT
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG

Cornet 1+1
Vodka + Red Bull €4
Gin Tonic €3.5
Wijn €1.5

Woensdag 7 maart openen twee van onze
leden de eerste cookiedough-bar in België
onder het programma ‘durf ondernemen’ aan
de Ugent. Als VTK-lid krijg je hier een gratis
cookie bij aankoop van €6 euro. Deze pop-up
bar blijft maar 4 weken open, dus mis je kans
niet!

EBEC
Waar?		
UFO
Wanneer?
7 maart, 17u45 tot 00u00
Waarom?
Bewijs jezelf als theoretische denker, doe
iets ingenieus als ingenieursstudent, val in
de doldwaze prijzen, stoot door naar een
regionale (Benelux) finale!
Waarover?
De EBEC Challenge Local Case Study
round! Neem een kijkje op de VTK site
om je in te schrijven in een team van 4.

LEDENKORTING
TopCopy:
€0.025/pagina zwartwit
Pizza Hut:
€ 5.95/pizza
Golden Scissors: 10% korting/knipbeurt
Buzzy Snacks: gratis koude saus bij
		een frietje
		
en een vleesje
Fluotopics:
€3 korting/uur bijles

Speedteamtraining
De vierde speedteamtraining gaat
deze donderdag door. Kom mee
trainen om je conditie te verbeteren
en een stapje dichter te zetten naar de
12urenloop overwinning! We trainen
onder begeleiding van speedteamcoach Kasper Ligneel. Iedereen is
welkom!

Lustrum Goliarde
Speciaal voor de lustrum week gaat Delta al
open om 15u. Gratis cava, een heleboel promo’s,
een cocktailworkshop, proffen die gaan tappen (19u) en als kers op de taart een ballenbad
feest!! Kort samengevat: de perfecte combinatie
voor een fantastische middag, avond en nacht.

VTK Bounced
Dinsdag gaat VTK Bounced door. Het tweede grootste hindernissenparcours ter
wereld zal voor jullie gratis opgesteld staan in de Floraliënhal. Geen bouncer? Een DJ,
bar, food truck en randanimatie maakt het ook voor jullie interessant. We verwachten
jullie vanaf 16u en nadien afterparty in Delta!

Lustrum @ Zwijnaarde

Ook onze leden in Zwijnaarde vergeten we
niet tijdens deze Lustrumweek! Kom woensdag samen met Interne meegenieten van een
uitgebreid dessertbuffet in de hal van de 904!

Shot van de week: Groene Trojka

Lustrum Cantus

Deze woensdag is het eindelijk zo ver, cantus in de Oude Vismijn. Traditionele liedjes
gezongen met bier gedronken uit potten, meer moet er niet zijn. Betaal vooraf op de
goliarde! Lukt dat niet? Stuur een mailtje naar lustrumcomite@vtk.ugent.be.

Lustrum Night
Op donderdag gaat hét feestje van de lustrum week
door in zaal LUX. Drank zal rijkelijk vloeien op deze
avond, want 95 jaar worden doe je maar één keer! Met
optredens van bandjes, DJ’s, een vuurshow en acrobatie kan deze avond niet meer stuk! Kom op tijd want
de receptie die al om 22u begint is met gratis cava.

IFK Badminton
IFK volleybal is fout, het is het IFK badminton (geklasseerden) vanaf 18u: Maandag
zetten de geklasseerde badmintonners hun beste beentje voor op het IFK Badminton.
Wil je helpen om de sterke badmintonreputatie van VTK te verdedigen? Stuur ons via
mail naar sport@vtk.ugent.be of contacteer ons op Facebook! Speel je liever dubbel?
Wacht dan tot het IFK dubbelspel op maandag 19 maart!

FOTO VAN DE

WEEK

PUZZEL VAN DE WEEK
Deze week hebben we een nonogram voor jullie! Dien je antwoord
voor woensdag 12u in VTK Blauw!
De winnaar van vorige week is
Lucas Van de Slycke Proficitat! Je
wint twee ticketten voor de Lustrum Night! Je mag je prijs komen
halen in VTK Blauw!
naam............................................................
e-mail...........................................................

