MANNA 17
Week 5: 12 - 16 Maart
Dag liefste VTK’ers,
Vorige week vierden we de 95ste verjaardag van de VTK en iedereen die erbij was
kan het beamen: de Lustrum week was
AWESOME!! Uitgeput door de vele epische activiteiten, is het deze week dus tijd
voor wat welverdiende rust. Nee, niet echt
hoor!! Onder het motto: slapen kan je doen
tijdens de blok, voorziet de VTK ook deze
week tal van top activiteiten en feestjes die
je niet wil missen. Zo kan je maandag samen
met Sport gaan archery taggen en erna los
het bos ingaan op de cocktial goliarde!

Dinsdag vind je de liefde van je leven of de bedpartner van je nacht - op de
speeddate en woensdag gaan we weer
collectief liedjes zingen en pintjes drinken op de ingenieurscantus. Donderdag
gaat het er iets serieuzer aan toe op de
start-up garden en zetten we weer een
stap dichter naar de overwinning van de
12 urenloop op de speedteamtraining.
Je hoort het al, er ligt opnieuw een fantastische week in het verschiet!
Veel liefs,
De internies

r

V TKalende
ma 12/3

19:00
20:00
19:15
21:00

		
Doopreünie				Delta
Archery Tag				GUSB
Lopen rond de watersportbaan		
Plateau/GUSB
Cocktail Goliarde			Delta

18:00
18:00
18:00
20:00

Speeddate				Campus Coupure
Codesprint				VTK Groen
Development course 1 			
The Foundry
Baanwielrennen			Vlaams Wielercentrum

20:00

Ingenieurscantus			Paviljoen

di 13/3

wo 14/3
do 15/3

17:00
19:15

Start-up garden			FEB
Speedteamtraining V			Plateau/Blaarmeersen

DOORLOPENDE DELTA PROMO’S
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG

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

DOOPREÜNIE
Na een geslaagde Lustrumweek is het
tijd om terug te blikken op de 2e leukste week van het jaar: De doop! Alle
nieuw-gedoopten,
(ex-)meesters-en
meesteressen zijn welkom om 18u00 in
Delta voor The Best Of van de doopweek

LOPEN ROND DE WATERSPORTBAAN
Zoals elke maandag werken we deze week weer samen aan onze conditie. Afspraak om
19:15 aan de plateau of 19:30 aan het GUSB. Sport voorziet water en aquarius!

SPEEDTEAMTRAINING V
De vijfde speedteamtraining gaat deze
donderdag door. Kom mee trainen voor
de 12urenloop onder begeleiding van
speedteamcoach Kasper Ligneel! Iedereen
is welkom!

LENTEFEST
Het wordt stilletjes aan warmer, de eerste bloemetjes pieken uit hun knoppen, een
bang jong schaapje wordt geboren, een bear ontwaakt uit zijn winterslaap. Het is
duidelijk: De lente is in aantocht en dit moet gevierd worden!
Daar zorgen we voor in Delta met ons enige echte Lentefest! De hele avond lang
krijg je er halve liters aan 2 euro!! Kom dus, net als de lente, de bloemetjes buiten
zetten en wie weet trek je wel een nieuwsgierig bijtje aan.

COCKTAILGOLIARDE

LEDENKORTING

Deze maandag combineren we ‘the
best of both worlds’: een goliarde en
een cocktailfuif! Je kan bovenop je
bonnetje ook cocktails aankopen aan
heel democratische prijzen. Voor 10
euro krijg je 4 cocktails. Voor 1 cocktail
betaal je 3 euro. Be there or be square!

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

SPEEDDATE
Ben je single en op zoek naar je droomprins
of -prinses? Hier is de oplossing! Op 13
maart organiseren VLAK, VTK, VLK, VPPK en
HILOK een speeddate in de Agora, in de faculteit bio-ingenieurswetenschappen aan
de Coupure. Jullie zijn welkom vanaf 20:00.
Heb je de ware toch niet gevonden? Geen
nood, daarna trekken we met z’n allen naar
de Delta voor de afterparty!

SHOT VAN DE WEEK: FRANGELICO
INGENIEURSCANTUS
Na talloze cantussen in onze eigen driehoek, is het tijd om eens op verplaatsing te gaan
zwijnen. We zakken af naar onze mede-ingenieurs voor de jaarlijkse Ingenieurscantus!
Na de cantus volgt er nog een vette afterparty in Delta. Er is plaats voor 60 man. Er moet
op voorhand betaald worden in blauw, maandagavond wordt plaats gemaakt voor de
reservelijst.

FOTO VAN DE

WEEK

Proffentap @ Lustrum Goliarde

PUZZEL VAN DE WEEK
Proficiat Rosan Pille! Jij wint 2 tickets
voor de VTK Show!
Dien je oplossing in voor woensdag
12u in VTK Blauw en win een leuke
prijs!
naam............................................................
e-mail...........................................................
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