MANNA 22
Week 22: 2-4 Mei
Dag beste VTK’ers,
DE BEKER IS VAN ONS!! Na de
12 uur durende strijd op het SintPietersplein, die al even spannend
als uitputtend was, wisten we uiteindelijk de overwinning binnen
te halen. Dankzij het doorzettingsvermogen van onze getrainde
lopers en het onvermoeibaar enthousiasme an de vele supporters
wisten we de HILOK met vier
ronden voorsprong te overtroeven.
Nagenieten van deze glorieuze zege

doen we we met twee dagen welverdiende rust. Op dinsdag gaan
we dan los het bos in tijdens de
cantus en woensdag zullen we onze
bekerverzameling nog wat eerder
uitbreiden tijdens de IFK finaledag. Donderdag is het smullen
geblazen met de overheerlijke
ribbetjes van de Gekroonde hoofden
en zo zit de week van de VTK
er alweer op. Wij wensen je
opnieuw veel plezier deze week!
Veel liefs, Edward en Isolde
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Ribbetjes
Join us for ribs on Thursday 3/05 in the
Gekroonde Hoofden for just €10 (drinks
not included)

DOORLOPENDE DELTA PROMO’S
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG

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

TECHBOOST
Donderdag gaat de jaarlijkse Techboost!
door in het UFO. Prof. Guy Marin, UGent,
is actief op het gebied van de chemische
reactietechniek. In zijn les zal hij kort de
basisprincipes van de wetenschappelijke
discipline schetsen. Vervolgens zal hij
een aantal toepassingen de revue laten
passeren.

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

IFK Finaledag
Finaledag: We zitten in de finale van de
minivoetbal en volleybal. Kom supporteren in het gusb en schreeuw onze ploegen
naar de overwinning!

Shot van de week: De Kuyper Mango
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PUZZEL VAN DE WEEK
Deze week hebben we een binaire puzzel
voor jullie klaarstaan. Dien je manna voor
woensdagmiddag in bij VTK Blauw en
maak kans op een nieuwe prijs. Veel succes.
naam......................................................................
e-mail.....................................................................

