MANNA 20
Week 20: 16 - 20 April
Dag liefste VTK’ers
De paasvakantie is oﬃcieel voorbij
en dat wil zeggen dat de VTK uit zijn
lenteslaapje van activiteitsloze weken
ontwaakt! Bereid je dus maar voor om
nog vijf weken te knallen, want wij
hebben nog tal van fantastische evenementen voor jullie in petto! Dinsdag voegen we al meteen de daad bij
het woord met ons volledig GRATIS
festival PARKPOP! Zalige muziek, een
frisse print en verrassende randanimatie zullen ervoor zorgen dat de
stijgende temperatuur niet het enige

is dat ons in zomerse sferen brengt.
Vooraleer we wegdromen naar
warmere tijden, wordt er op maandag tijdens de jaardrinkgoliarde nog
een bikkelharde (zuip)strijd gevoerd
tussen de verschillende jaren! Op
woensdag kunnen de gamers het
beste van zichzelf geven op het IFK
E-Sports en donderdag halen de
zuipers het onderste uit de kan tijdens
de omgekeerde cantus. Inderdaad,
het belooft een top week te worden!
Wij wensen je alvast veel plezier.
Veel liefs,
De internies

r

V TKalende
ma 16/04
19:15
21:00

Lopen Rond De Watersportbaan
Jaardrinkgoliarde

Plateau / GUSB
Delta

di 17/04
17:00

Parkpop

Zuidpark

wo 18/04
16:30
18:00
19:00
19:15

IFK E-sports
Wikisprint
Kommaneuken
Crossfit-training

GUSB
VTK groen
VTK rood
Plateau/Blaarmeersen

do 19/04
19:30
20:00

Speedteamtraining
Omgekeerde cantus

Gentbrugge
Delta

DOORLOPENDE DELTA PROMO’S
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG

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

Jaardrinkgoliarde
Twee weken zonder Delta heeft ons niet
goed gedaan, om er direct weer stevig in
te vliegen is er een gepaste goliarde: de
jaardrinkgoliarde.
Elk gedronken pintje zal zorgvuldig genoteerd worden. Meld de deltamedewerkers
in welk jaar je zit, en zorg er zo voor dat
jouw jaar deze titanenstrijd winnend
afsluit! De tussenstand zal live te volgen
zijn op het scherm in Delta, spanning
verzekerd.

Kommaneuken 5
De allerlaatste keer kommaneuken!
Kom ons helpen om ‘t Civielke weer
foutloos te maken zodat jullie kunstig
gemaakte boekjes kunnen lezen over
alles wat wij Burgies totz intresting vinden!

FK E-sports

Wil jij bewijzen dat je de beste FIFA-speler
van Gent bent? Of wil je gewoon VTK naar
de overwinning helpen? Iedereen is welkom op 18 april om te supporteren of mee
te doen. Stuur een mailtje naar sport@vtk.
ugent.be of stuur een facebookberichtje
naar je favoriete sportie als je mee wil doen!

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

Geniet woensdag dan van een pintje of
een cola en wat fret en we maken het voor
de laatste keer gezellig!

Week van het speedteam

Maandag
beginnen
we
met
het
traditionele
lopen rond de watersportbaan. Maar voor deze ene keer breiden
we er voor de liefhebbers een rondje in de Bourgoyen aan vast!
Afspraak om 19u15 aan de Plateau of om 19u30 aan het GUSB.
Dinsdag is het Parkpop in het Zuidpark en dus rustdag. Al is
het Zuidpark wel een ideale plaats om een toertje los te lopen!
Woensdag is het tijd voor een crossfit-training aan de
Blaarmeersen. Afspraak om 19u15 aan de Plateau met
de fiets of om 19u30 op het strand van de Blaarmeersen!
Donderdag gaat natuurlijk onze vertrouwde Speedteamtraining door in Gentbrugge! Iedereen is meer dan welkom om op deze allerlaatste training het beste van zichzelf
te geven. Zoals altijd spreken we af om 19u15 aan de Plateau met de fiets of om 19u30 aan de piste van KRC Gent!
!!Op deze laatste Speedteamtraining delen we ook onze
exclusieve Speedteam-T-shirts uit aan iedereen die zich
snel genoeg heeft ingeschreven voor het Speedteam!!

Shot van de week: Passoa

Wikisprint

Erger je je vaak aan de verouderde beschrijvingen op de Wiki? Of nog erger, het ontbreken van
informatie over een vak? Hou je van gratis eten?
Dan is dit dé activiteit voor jou! Kom woensdag langs
tussen 18u en 22u om de beschrijvingen van de vakken
up te daten. Als je gratis eten wilt, schrijf je dan zeker in!
Iedereen is ook zeker welkom om opgeloste
oefeningen,
oud-examens,
samenvattingen...
te laten inscannen in ruil voor Deltabonnetjes!

Na twee weken wanhopig proberen achterstand in te halen, is het tijd om deze nog
een pak te vergroten, het is nu eenmaal blok geweest. Om niet steeds in herhaling te
vallen, en het voor de doorwinterde cantusser ook nog interessant te maken, doen we
het deze keer omgekeerd )en op een donderdag(.
Het is tijd voor de omgekeerde cantus!
Banken achteruit, iedereen op tafel! We beginnen met de Vlaamse Ronde, gevolgd
door het stille deel. Na de tempus volgen uiteraard de vrije versies. We eindigen
traditioneel met het Io Vivat.
Inschrijven kan via de VTK site.

Omgekeerde Cantus

FOTO VAN DE

WEEK

JOBFAIR

PUZZEL VAN DE WEEK
Deze week hebben we een Kakuro voor
jullie klaarstaan. Dit is een kruissompuzzel waarbij je cijfers 1 tot 9 moet
invullen en de som moet bekomen.
Bovendien mag je in een som
niet twee keer hetzelfde cijfer
gebruiken. Dien je manna voor woensdagmiddag in bij VTK Blauw en maak
kans op een nieuwe prijs. Veel succes
De winnaar van vorige week is Eva
Verhelst! Proficiat je mag je prijs
komen

halen

in

VTK

Blauw.
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