MANNA 24
15 - 19 Mei: The final countdown week
Hey VTK-ers!
Het is zo ver, het onvermijdelijke
moment
is
aangebroken!
Ons fantastisch jaar als Interne van
VTK Gent is ten einde gekomen.
Maar laat ons vooral niet treuren!
We hebben er namelijk weer een
zalig jaar opzitten met ongelooflijk
veel gelach, gefeest, gezuip, gekater,
gekus, gestudeer en ga zo maar
door. Hopelijk geldt dat ook voor
ieder van jullie! Natuurlijk hebben
we ook nog een allerlaatste week te
gaan voordat het volledig gedaan is!

Nadien volgen er een aantal
moeilijke weken met welgevreesde
examens. We wensen iedereen van
jullie veel succes en duimen mee
op goede resultaten! Daarna zie je
VTK gewoon terug wanneer je na
de examens komt feesten in Delta,
of tijdens Close The Books, of op de
VTK Driedaagse waar je meer dan
genoeg kan ontspannen.
Het was ons een genoegen!
XOXO
Driesten & Kries

V TKalender
ma 15/05

19:00
21:00

Final Race				
Plateau / GUSB
Final Goliarde				Delta

woe 17/05
20:00

Final Cantus				Delta

za 01/07 - ma 03/07
18:00

VTK Driedaagse			Vlamertinge

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

FINAL GOLIARDE
Maandag 15 mei herdenken we samen
een prachtig VTK jaar. Het is namelijk al
de laatste goliarde... We starten rustig
met wat gezelschapsspelletjes, kaasjes
en salami, maar naar het einde van de
goliarde wordt het ongetwijfeld opnieuw
een dik feestje !! Er zal ook gratis bier
aanwezig zijn voor de vroege vogels, want
we geven een GRATIS VAT :-)

FINAL RACE
We gaan nog eens voor een laatste keer
rond onze vertrouwde watersportbaan
lopen. Deze keer is het voor serieus, je
tijd wordt getimed! Kom allemaal nog
een laatste keer af, loop alle energie
nog eens uit je benen en daarna word
je beloond met overheerlijke pizza!

VTK DRIEDAAGSE
Na een periode van blokken, zweten,
stressen en een dikke alcoholfilter is er
de VTK Driedaagse! Alles staat in teken
van chillen, toffe sfeer en hier en daar
een pintje. Dit jaar valt Driedaagse van 1
tot 3 juli. Betalen doe je voor 16 juni in
VTK Blauw. Tot dan!

FINAL CANTUS
Het is zo ver, het zit er op. Een fantastisch
feestjaar kunnen we maar op één manier
goed afsluiten. Nog een laatste cantus
waarop we nog één keer de examens even
vergeten. VTK zou VTK niet zijn moesten we
er niets speciaal van maken! Dit wil zeggen
dat deze cantus volledig gratis is voor alle
gedoopten van VTK!! Dat is nog niet alles
want de studentenfanfare van Gent komt
onze engelenstemmen wat kracht bijzetten!!!
Bovendien is er nog een verrassing voorzien
in het tweede deel, waar jullie letterlijk jullie
duimen en vingers bij gaan kunnen aflekken ;)

EK

WE
FOTO VAN DE

MEN’S NIGHT

PUZZEL VAN DE WEEK
Proficiat aan Kevin Vandaele!
Je hebt de puzzel correct opgelost
en valt deze week in de prijzen!
Kom je prijs ophalen in VTK Blauw.
Deze week hebben we nog een
allerlaatste sudoku voor jullie.
Dien je manna voor woensdagmiddag
in bij VTK Blauw en maak kans op een
nieuwe prijs. Deze zal beschikbaar
zijn vanaf vrijdag in VTK Blauw!
naam......................................................................
e-mail.....................................................................
Wat is het beste? Driesten of Kries?
Omcirkel het beste ;)

