
Dag beste VTK’ers,

Na weken van intensieve training is het 
moment van de waarheid aangebroken. 
Elk rondje rond de watersportbaan, iede-
re sprint tijdens de speedteamtraining en 
elke meter die gelopen is, was een bouw-
steen aan de weg naar de overwinning van 
de 12urenloop! Kom op woensdag dus met 
zijn allen massaal naar het Sint-Pietersplein 
en bezorg de VTK al lopend of al juichend 
de zege!

De VTK bezorgt jullie nadien dan wel me-
nig gratis vat. Supporters kunnen zich 
maandag reeds op gepaste wijze voor-
bereiden tijdens de supporters goliarde. 
Terug tot jezelf komen na al deze span-
ning doe je dan weer tijdens de winetas-
ting op donderdag. Zo zit onze week er 
alweer op. Veel plezier!

Veel liefs
Edward en Isolde

MANNA 21
Week 9: 23 - 27 Maart        

 ma 23/4     
 19:00 IFK Hockey    GUSB
 19:15 Lopen rond de watersportbaan  Plateau/GUSB
 19:00 FRiS-vergadering    VTK Groen
 21:00 Supportersgoliarde   Delta
wo 25/4 
 19:45 Muurklimmen    Biover

 wo 25/4 
 09:00 12urenloop    Sint-Pietersplein

 do 26/4

 20:00 Wine-tasting    Delta Lounge

VTKalender



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

FRIS VERGADERING
Ook deze week een boeiende FRiS-vergadering op maandag 23/04 om 19u in VTK 
Groen. Onder andere de studentenverkiezingen en de hervorming van de eerste 
bachelor komen op tafel!

WINE TASTING
VTK heeft een wine tasting voor jullie in 
petto! Proef 6 heerlijke wijnen en krijg een 
extra glas van de wijn die jij het beste vindt!

IFK HOCKEY

Vandaag gaat het tweede deel van het 
hockeytornooi door! We maken nog steeds 
kans om het hockeytornooi te winnen, dus 
iedereen is welkom om te supporteren! Als 
je nog graag wil meespelen, stuur dan een 
berichtje naar sport. Afspraak om 19u @ 
GUSB.

MUURKLIMMEN
We gaan morgenavond muurklimmen onder begeleiding van Deltapenning Cedric! 
Inschrijven op de site!



 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

SHOT VAN DE WEEK: BLUE THRILL

12URENLOOP
Eindelijk is het zover! Maandenlang hebben we hiervoor getraind en nu is het moment 
daar! Kom deze woensdag af naar het Sint-Pietersplein om samen met ons aan heel Gent 
te laten zien dat VTK de sportiefste kring is! Kan je goed lopen? Loop dan tussen de lessen 
door een toertje voor VTK, elk rondje telt! Ben je niet zo sportief? Geen nood, ook suppor-
ters hebben we heel hard nodig en er is genoeg drank en eten voorzien in onze gezellige 
tent! Kortom, geen reden om niet af te komen, we zien jullie daar!! It’s time to fire back!



Proficiat Thijs Paelman ! Jij wint een 
vtk-sjaal, zodat je optimaal kan sup-
porteren op de 12-urenloop!

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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 FOTO VAN DE WEEK 

VTK Show


