MANNA 24
Week 24: 14-18 Mei
Dag beste VTK’ers,
De laatste week van het academiejaar
is officieel ingezet. Hierna worden
awesome VTK activiteiten omgeruild voor eindeloze cursussen en
onmogelijke examens. Nadat we
collectief een traantje hebben weggepinkt bij de herinnering aan dit
fantastisch jaar, gaan we nog één
keer alles geven in Delta tijdens de
final goliarde. Op dinsdag zorgen we
dan weer voor een gepast afscheid

met veel bier op de Zwanenzang
cantus. Daarna is het blokken
geblazen en kijken we met
zijn allen uit naar de VTK
driedaagse die zonder twijfel weer
legendarisch zal worden! Wij
wensen je veel plezier deze week
en veel succes met de examens!
Veel liefs,
Edward en Isolde
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Final race
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DOORLOPENDE DELTA PROMO’S

Final Goliarde

MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG

Het jaar/semester is voorbij gevolgen en
jammer genoeg is het de laatste goliarde
van het jaar :’( Maar niet getreurd: we
gaan het jaar afsluiten in stijl met veel
pintjes! Joepie! :D

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

1. Iedereen krijgt als gedoopte (3 bonnen)
en als ongedoopte (2 bonnen) bij het
scannen!!!!
2. Het nieuwe praesidium zet een vat en
feest zal er ook nog ééntje zetten!!!!
7. SPAARKAARTEN: ontvang jouw laatste
stempel op jouw kaart en kom hem inruilen voor een mega awesome gadget bij
feest! (mensen met 9 stempels zullen ook
een cadeautje krijgen)

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

Final race
Om het sport- en loopseizoen in schoonheid af te sluiten organiseren we ook dit
jaar opnieuw de Final Race! We lopen nog
voor een laatste keer een toertje rond
de watersportbaan en we maken er een
heuse wedstrijd van! De eerste wint een
prijs, maar omdat we al onze lopers willen
bedanken, volgt er na het lopen nog een
verrassing voor alle finishers! Afspraak om
19u15 aan de Plateau of 19u30 aan het
GUSB!

Zwanezangcantus
Op de laatste cantus nemen we op intieme
wijze afscheid van enkele commilitones.
Ook zal de cantor van volgend jaar verkozen worden. Deze cantus is enkel voor VTK
gedoopten

Shot van de week: OverShot van de week
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PUZZEL VAN DE WEEK
Deze week hebben we een geen puzzel
voor jullie klaarstaan, maar een prachtige
leegte die jullie mogen opvullen. Maak
een mooie tekeningvan jullie favoriete VTK-activiteit en dien je manna voor
woensdagmiddag in bij VTK Blauw en
maak kans op een nieuwe prijs. Veel succes.
De winnaar van deze week is
Jan Severyns! Proficiat, jij wint
een
examenstarterspakket!
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