
Dag beste VTK’ers,

Nadat we ons vorige week goed hebben 
kunnen uitleven op de Lentefuif, is het 
deze week tijd voor een cultureel hoog-
standje: de VTK Show! In thema van Sam-
son & Gert steken we al acterend, dansend 
en zingend de draak met menig professor 
en assistent. Wegens het enorme succes 
wordt naast woensdag en donderdag nog 
een extra voorstelling gegeven op dins-
dag! Maandag wordt het gebruikelijke 
rondje rond de watersportbaan gepimpt 
met veel - of liever heel veel - jenever!!

Wie na deze tweede editie van de            
Jeneverloop nog steeds een tekort aan 
shotjes ervaart, kan nadien zijn drank-
probleem verder aandikken op de 
shotjesgoliarde! Tot slot gaat deze week 
de zevende speedteamtraining door, 
waar helaas geen jenever maar wel veel 
zweet zal vloeien! Nog eens alles geven 
voor we uitrusten tijdens een welver-
diende Paasvakantie!

Veel liefs,
De internies

MANNA 19
Week 7: 26 - 30 Maart        

 ma 26/3     
 19:00 IFK Hockey    GUSB
 19:30 Jeneverloop    GUSB
 20:00 BEST AV 10    The Foundry
 21:00 Shotjes Goliarde   Delta
 di 27/3 
 19:30 Try-out VTK Show   Zaal Scala
 wo 28/3 
 19:30 VTK Show    Zaal Scala

 do 29/3

 19:15 Speedteamtraining VII   Plateau/Blaarmeersen
 19:30 VTK Show    Zaal Scala
 19:45 IAESTE Talks    Auditorium Oehoe
       Campus Coupure

VTKalender



DOORLOPENDE DELTA PROMO’S 
MAANDAG Cornet 1+1
DINSDAG Vodka + Red Bull €4
WOENSDAG Gin Tonic €3.5
DONDERDAG Wijn €1.5

JENEVERLOOP II
Het is tijd voor de jeneverloop, part 2!!
Omdat jullie op de eerste editie iets te 
veel gedronken hebben, zullen jullie 
nu €2 moeten betalen om deel te ne-
men, maar niet getreurd, na afloop zal 
je toch niet meer weten dat je betaald 
hebt. We spreken niet meer af aan de 
Plateau, maar rechtstreeks om 19u30 
aan het GUSB! Inschrijven op de site

IFK HOCKEY

Het is tijd voor een nieuwe sport: Hockey! 
Vanavond gaan we het beste van onszelf 
geven in het GUSB. Ben je een hockeyta-
lent en wil je nog meedoen, stuur dan een 
berichtje naar sport!

SHOTJESGOLIARDE
Op de goliarde kan je naast je bonnentjes ook heerlijke shotjes kopen aan 1 euro. 
Kom zeker langs, want het wordt een avond om (nooit meer) te vergeten!

SPEEDTEAMTRAINING VII

De laatste speedteamtraining voor de 
paasvakantie! Kom allemaal trainen met 
ons onder begeleiding van speedteam-
coach Kasper op de piste van Gentbrugge, 
want de 12urenloop (en de overwinning) 
komen steeds dichterbij! We zien jullie 
daar!



 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
Bar Italiano 20% korting
Dough It! Koekje gratis bij aan- 
  koop van €5

SHOT VAN DE WEEK: PINK TROJKA

IAESTE TALKS
Ben je geïnteresseerd in robotica en artificiële intelligentie? Of wil je weten welke 
rol kernfusie zal spelen in de toekomst? Kom dan zeker naar de 2de editie van 
IAESTE talks nu donderdag! Een spreker van Robovision en van het ITER-project 
zullen hun verhaal doen over deze technologieën van de toekomst en over hoe dit 
mogelijk wordt gemaakt door internationalisatie. Auditorium Oehoe in Campus 
Coupure is the place to be, om 19h45. Gratis inkom!

VTK SHOW: GERTJES GROTE WENS
Rik Van de Walle is het beu! Hij wil nu eindelijk wel eens Rik-tor worden!
Maar de proffen aan zijn faculteit ingenieurswetenschappen geloven blijkbaar niet in zijn 
programmapunten. Gelukkig beschikt Rik over een geheim wapen … 
Samen met zijn rechterhand Pat-Rik De Baets en de assistenten Jolien en Pieterjan gaat 
Rik op zoek naar de gepaste dubbelgangers voor de ontrouwe proffen. 
Simpson en Gert zijn druk bezig met het voorbereiden van de verjaardag van hun BFF, 
Albarto. Maar dat feestje zou wel eens een verrassende wending kunnen krijgen. Oh-oh!
De VTK Show brengt het beste van de ingenieurs samen: een hoogstand van cultuur in 
al haar vormen: theater, dans en muziek. Tickets voor dinsdag zijn nog te koop in blauw!



Proficiat Aäron Vanhoecke! Jij wint 
iets Pasig!

Dien je oplossing in voor woensdag 
12u in VTK Blauw en win een leuke 
prijs!

naam............................................................

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

PUZZEL VAN DE WEEK 
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