
 ma 24/04 
 19:00 Lopen rond de watersportbaan  Plateau / GUSB
 21:00 Shotjes Goliarde 2   Delta
 
 woe 26/04 

 09:00 12 urenloop    Sint-Pietersplein
 09:00 VTK Verkiezingen Praesidium ‘17 - ‘18 vtk.ugent.be/ 
       elections/vote
 do 27/04 

 16:00 TechBoost!    Ghelamco Arena

MANNA 21
24 - 28 Apr: 12 UL - week

Hey VTK-ers!

Deze week vindt de belangrijkste 
sportactiviteit van het jaar plaats! 
De 12 urenloop! Al weken lang wordt 
er door het speedteam getraind 
en massaal reclame gemaakt voor 
dit event. Dat is ook nodig, want 
we hebben nood aan goeie lopers 
en aan supporters natuurlijk! Kom 
dus woensdag zeker langs tijdens je 
springuur, middagpauze of na/tijdens 
de les, want de epische overwinning 
van VTK wil je niet missen! We hakken 
HILOK in de pan en zingen luidkeels 
samen “LO IS EEN KEUZEVAK!”

Daarnaast is er deze week ook nog 
een zalige shotjes goliarde waar 
je zelfs gratis shotjes kan winnen!  
Tot slot hebben jullie wellicht ook al 
gemerkt dat de verkiezingen voor 
het nieuwe praesidium aan de gang 
zijn. Woensdag en donderdag kan 
je online je stem uit brengen via de 
VTK-site. Stem dus zeker op jouw 
favorieten! 

We wensen iedereen een fijne 
week toe en hopen jullie talrijk in 
sportkleren te zien op de 12 UL ;)!

Dries & Kirsten

VTKalender 



 SHOT VAN DE WEEK 
Deze week kan je genieten van een shot 
perziklikeur voor slechts 1 euro in Delta!

 SHOTJES GOLIARDE 2 
Deze goliarde is veel te leuk om maar één keer 
per jaar te organiseren. Goedkope shotjes en 
een episch feestje verzekerd met SHOTS aan 
1 EURO!!! Kom voor 23u naar Delta en rol met 
de dobbelsteen, rol je een 6 dan is je shotje 
gratis ;-). Tot maandag @Delta!

 VTK VERKIEZINGEN 
Op woensdag 27 en donderdag 28 april kan 
je stemmen wie er volgend jaar in het VTK 
praesidium zit. Stemmen doe je online en 
via: https://vtk.ugent.be/elections/vote

 NO MORE  
 NO MORE 



 TECHBOOST! 
Boost je technische kennis over “Big 
Data”, praktische ingenieurstoepassingen 
en visie op de toekomst. Het principe van 
TechBoost! voor ingenieurs is “Boost uw 
technische kennis door een les van een 
expert over een actueel relevant thema”.
Donderdag 27 april, 16h - 23h @Ghelamco 
Arena!

 12 URENLOOP 
Woensdag 26 april, de dag dat Gent in 
het middelpunt van de belangstelling 
staat. Het hoogtepunt van het sportjaar 
vindt dan plaats op het Sint-Pietersplein, 
de 12 Urenloop! Het belooft weer een 
uitermate spannende strijd te worden 
tussen HILOK en VTK. Vorig jaar won 
HILOK na een bloedstollende race met 
een minimaal verschil. Dit jaar gaan we er 
alles aan doen om weer op het hoogste 
schavotje te kunnen plaats nemen. 
Hiervoor hebben we jou nodig, dus kom 
zeker langs op het Sint-Pietersplein om 
ons te helpen. GO VTK!



Proficiat aan Linus Van Rafelghem!  
Jouw paashaas tekening was de 
mooiste en je wint dus deze week! 
Kom je prijs ophalen in VTK Blauw.

Deze week opnieuw een standaard 
binairo, maar wel een moeilijke!  De 9 
6x6 binairo dienen opgelost te worden 
en vormen samen een grote van 18x18. 
Dien je manna voor woensdagmiddag 
in bij VTK Blauw en maak kans op een  
nieuwe prijs. Veel succes!

 PUZZEL VAN DE WEEK 

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

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

 FOTO VAN DE WEEK 

 REGGAETON PARTY 


