MANNA 22
1 - 5 Mei: Next year-week
Hey VTK-ers!
Wat een nagelbijtende, tandenknarsende spannende finale van
de 12-urenloop was dat! Al onze
lopers liepen de benen vanonder
hun lijf en ook de supportstribune
stond te daveren van al de gillende
supporters! Helaas mocht het niet
baten, met amper 20 seconden
verschil zijn we tweede geëindigd.
Deze week kijken we echter weer
naar de toekomst en ver naar de
toekomst zelfs, naar volgend jaar!

De verkiezingen zijn namelijk gedaan
dus nu weten we wie er volgend jaar
weer een zalig VTK-jaar van gaan
maken! Ook kunnen we deze week
al eens oefenen voor dé sport die we
moeten spelen als we later (hopelijk)
veel geld verdienen. We gaan namelijk
golfen! Verder is er voor de grote
eters onder ons ook de mogelijkheid
om oneindig veel ribbetjes te eten
en dit voor geen geld!
Geniet nog van deze laatste weken!
Kirsten en Dries

VTKalender
ma 01/05
19:00
21:00

Lopen rond de watersportbaan		
Plateau / GUSB
Stakingsgoliarde			Delta

di 02/05
18:45

Golfinitiatie

Plateau

woe 03/05
20:00

IFK Finaledag				GUSB

do 04/05
18:00

Ribbetjes				Gekroonde Hoofden

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

STAKINGSGOLIARDE
Feest staakt! Daarom krijgen jullie deze
keer niet eens uitleg over de goliarde!
Eén ding is wel zeker, er zal goed
gedronken worden ;). Iedereen is welkom
in Delta om vanaf 21u mee te staken!

GOLFINITIATIE
Op dinsdag 2 mei gaan we een sport gaan verkennen die ons, burgies, op het lijf
geschreven is. We gaan golfen! Haast je alvast naar de winkel om een nieuwe polo
en een wit petje aan te schaffen. Tijdens deze initiatie van anderhalf uur komen de
volgende zaken aan bod: golfregels, etiquette, techniek, richting, greep, balpositie,
opstelling, lichaamshouding (gewicht, hoofd, schouders, knie en teen). We spreken af
om 18u45 aan de Plateau en fietsen dan samen naar de golfschool. Tot dan!

IFK FINALEDAG
Woensdag worden de finales van de
competitiesporten gespeeld. Met de
heren volleybal en minivoetbal maken
we nog kans op de titel. Alle supporters
zijn welkom om onze ploegen naar de
overwinning te schreeuwen. Achteraf is
er nog een afterparty in het GUSB met
een gratis vat van VTK. Afspraak om 19u
@GUSB!

RIBBETJES
Naar jaarlijkse traditie gaan we weer
ribbetjes gaan eten! Dit jaar doen we
dat weer in de Gekroonde Hoofden
voor maar 10 euro per persoon, joepie!

EK

WE
FOTO VAN DE

12-URENLOOP

PUZZEL VAN DE WEEK
Proficiat aan Wannes Van Leemput!
Jouw correcte binairo is als winnaar
uit de bus gekomen! Kom je prijs
ophalen in VTK Blauw vanaf dinsdag.
Deze week hebben we een Kakuro
voor jullie klaarstaan. Dit is een
kruissompuzzel waarbij je de cijfers
1 tot en met 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!
naam......................................................................
e-mail.....................................................................

