MANNA 23
8 - 12 Mei: Gender-non-equality week
Hey VTK-ers!
Die weken vliegen erdoor alsof het
niets is! Ondertussen zitten we al
aan week 23 en komen de examens
steeds dichterbij... Wat echter
nog veel erger is, is dat de VTK
activiteiten ook bijna gedaan zijn!
:-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O
Gelukkig is het nog niet volledig
gedaan! Zoals altijd staat er vanavond
weer een fantastische goliarde op
ons te wachten. Of neen, toch niet?!
Neen, ladies and gentlemen, het is
ladies night en men’s night vanavond!

Bovendien hebben we woensdag
de mogelijkheid om ons nog eens
volledig te laten gaan op het VTK
feest in Delta! Wat voor een feestje
wordt het? Kom het ontdekken
of lees het verder in deze manna ;).
Het wordt vast en zeker één van de
laatste goeie feestjes van het jaar
dus kom zeker langs!
Fijne (voorlaatste) week!
Kirsten en Dries

VTKalender
ma 08/05
18:00
19:00
21:00

Initiatiedoop 6 - BBQ			
Lopen met IAESTE			
Ladies Night / Men’s Night		

Delta
Plateau / GUSB
Delta

woe 03/05
17:00

VTK feest				Delta

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

VTK FEEST
Woensdag kunnen we allemaal een
laatste keer ontspannen voor de
examens. Kom vanaf 17u naar onze
dagdisco in Delta en drink een lekkere
zomercocktail!

MEN’S NIGHT
Vorig jaar deden we voor het eerst in
lang eens iets anders dan een paar
stripsters inhuren voor de mensnight.
Het bleek een groot succes! Dit jaar
doen we opnieuw iets compleet
anders, alle mannelijke basisbehoeften
zullen ingevuld worden. Maten, makkers,
mannen, tot op de mensnight @ Delta!

INITIATIEDOOP 6 - BBQ
Om het jaar in schoonheid af te sluiten
gaan we samen met alle initiatiedopers en
hun peters en meters gezellig barbecueën.
Alle verhalen van het voorbije jaar kunnen
hier nog eens aangehaald worden. Nieuwe
vrienden, zotte feestjes en veel te weinig
herinneringen. Hopelijk volgend jaar meer
van dat!!

LADIES NIGHT
Who
run
the
world?
Girls!
Who go to the epic VTK ladiesnight?
VTK Girls!
Ladies, hebben jullie zin om een
avondje te genieten zoals de echte
godinnen die jullie zijn? Denk: wijn, wijn,
cava, cava, pizza, cava, chocola, wijn,
tomaatjes, wijn, cava, dansen, cava en
zoveel meer!Schrijf je dan zeker in voor
de Ladies Night! See you there! XOXO

EK

WE
FOTO VAN DE

IFK FINALEDAG

PUZZEL VAN DE WEEK
Proficiat
aan
Elien
Cambie!
Je hebt de kakuro correct opgelost
en valt deze week in de prijzen!
Kom je prijs ophalen in VTK Blauw.
Deze week hebben we nog
een leuke nonogram voor jullie.
Dien je manna voor woensdagmiddag
in bij VTK Blauw en maak kans op een
nieuwe prijs. Veel succes!
naam......................................................................
e-mail.....................................................................
antwoord............................................................

