MANNA 23
Week 11: 7 - 11 mei
Dag beste VTK’ers,
Omdat we maar geen genoeg kunnen
krijgen van verlengde weekends, zijn er
ook deze week maar drie dagen met VTK
activiteiten. Maandag sluiten we het initatiedoopseizoen af met een overheerlijke barbecue. Zo kan je samen met je
peter-en-metergroepje terugblikken op
een geslaagd jaar -of toch op zijn minst geslaagd op het vlak van sociale activiteiten.

Daarna gaan de boys en girls elk hun eigen weg tijdens de mens- of ladiesnight.
Later op de avond komen we opnieuw
samen en maken we er nog een zalig
feestje van in Delta. Op dinsdag mogen
de masterstudenten het zwijn uithangen op de Mastercantus en woensdag
worden de sporters uitgebreid bedankt
voor hun participatie aan dit fantastisch
sportjaar. Veel plezier!
Veel liefs,
Edward en Isolde
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Initiatiedoop 6: BBQ			
Delta
Ladiesnight				Delta Cantuszaal
Men’s Night				Delta

18:00

Masteretentje/-cantus			Delta

wo 8/5

wo 9/5
18:00

Sportbedanking			Sint-Pietersplein

18:00

Codesprint V				VTK Groen

DOORLOPENDE DELTA PROMO’S
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG

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

INITIATIEDOOP 6: BBQ
Vanavond sluiten we een meer dan geslaagd (initiatiedoop) jaar af met een gezellige BBQ in Delta. Kom samen met je
peters-en meters herinneren ophalen van
het fantastische jaar, en misschien al vooruitblikken naar het volgende! Drank en
eten zal rijkelijk aanwezig zijn, daarna bouwen we nog een vet feestje op de men’s
and ladies night! De BBQ begint om 18u30

VTK DRIEDAAGSE

Na een periode van extreme inspanning, is
het tijd om alle remmen los te gooien!
We gaan weer op driedaagse! Drie dagen vol zon, pintjes, BBQ, waterspelletjes,
vrienden, pintjes, onstpannen, chillen,
cantuske, sporten en misschien wel pintjes
drinken. Bovendien kost dit geweldige
weekend slechts €10!

MEN’S NIGHT
Mannen der ingenieurswetenschappen verenig u!
Kom op 7 mei naar Delta in een classy outfit.
Alle mannelijke basisbehoeften zullen ingevuld worden!
Maten, makkers, mannen, tot op de
mensnight @ Delta!
Het is 3 euro inkom voor leden en 5 euro
voor niet leden.

LADIESNIGHT
Hey girlssssss, het is eindelijk zo ver. Een
avondje vol verwennerij zonder dat die
mannen ons komen storen.
We beginnen vanavond met een leuke receptie om 19u30. Wees zeker op tijd want
om 20u hebben we een heuse VERRASSING
voor jullie in petto…

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

Als je er niet kan geraken om 20u kan je ons
vervoegen vanaf 22u30. De inschrijvingen
zitten jammer genoeg al vol.
We verwachten jullie natuurlijk allemaal zo
zomers mogelijk, want zo is Coachella nu
eenmaal! Bloemetjes, haartooien, THINK
HIPPIE (yay)
See you there! The Ladies Squad

SHOT VAN DE WEEK: DE KUYPER BUTTERSCOTCH
MASTERCANTUS
Zit jij in je 1e of 2e master? Dan is de mastercantus (+etentje) een evenement exclusief voor jou! Trek nog eens je stoute schoenen uit de kast en laat die thesis/
deadlines voor een avondje liggen en kom genieten met jouw lotgenoten van bier
en lekker eten!
Op de mastercantus gaan we cantussen met studenten uit de eerste of tweede
master. Vooraf eten we samen gezellig iets in Delta voor een heel schappelijke prijs
waarna we naar de kelder trekken om heel de avond door te cantussen.
Het etentje start om 18:00, de cantus om 20:00.

FOTO VAN DE

WEEK

VTK Overwinning 12urenloop
PUZZEL VAN DE WEEK
Proficiat Tibo De Bolle ! Jij hebt gewonnen! Kom je prijs maar afhalen
in Blauw xoxo
Dien je oplossing in voor woensdag
12u in VTK Blauw en win een leuke
prijs!
naam............................................................
e-mail...........................................................

!"

!"#!$%&!&'()*&!+,!-.

!"#$%&'()*+,'(,'-...*&$'($')*+,
!"#$%&$'($')*+,

!"#$%&'%(()*+

