
MANNA 23
3 - 7 Mei : Overdrachtsweek

Hey VTK’ers!

Zoals jullie allemaal waarschijnlijk al 
weten hebben we vorige week de 12 
UL gewonnen!! Spijtig genoeg konden 
we dit niet vieren zoals de andere 
jaren, maar we hebben wel weer 
enkele andere dingen voor jullie klaar 
staan. Zo zijn alle mannen maandag 
welkom op de fameuse gentlemen 
night. Er zijn echter ook andere dingen 

te vieren. Zo zijn de derde bachelors 
(normaal) ondertussen al in de helft 
van hun traject. Voor hen hebben 
we dan ook een alternatief bedacht 
op de halftime cantus: de half time 
wandelding.

Veel liefs, 
Anouk, Fran en Gwendolyn



Half time 
wandelding    

Beste derde bachers,

Na twee en een half jaar zwoegen en 
zweten zitten we eindelijk aan de helft!

Aangezien dat vervelende virus nog 
steeds rond zweeft, organiseren we dit 
jaar een corona-proof maar daarom niet 
minder leuke activiteit. Wat deze activiteit 
exact is, gaan we nog niet verklappen. 
Wat we wel al kunnen vertellen is dat jullie 
zich in groepen van 2 mensen moeten 
inschrijven en dat het geen online activiteit 
zal zijn. Tijd dus om eens buiten te komen!
Voor wie? Alle 3e bachers (gitters 
zijn welkom indien vorig jaar niet 

ingeschreven)

Waar?
 Wordt nadien 

persoonlijk meegedeeld
Wanneer?

 Woensdag 5 mei, aanvang om 
18u

Hoeveel kost dat hier? 
€5 voor drankjes en avondeten

Je kan je pakket woensdag 5 mei afhalen 
in VTK Groen vanaf 10u.

Tot dan!



Gentlemen night
Gegroet eerwaarde edelmannen!

Eerstdaags vindt onzeren epischen 
mannenavond weder plaats. Wat 
mogen jullie verwachten? Een avond 
vol plezier en verrassingen! Doe gezellig 
mee op Gathertown en ontdek alle 
super mannelijke kamers die wij voor 
jullie in petto hebben. Denk maar een 
een Mathieu-kamer, tequila-shots-met-
Pieter-kamer en de vrouwvriendelijke-
moppen-kamer. Benieuwd naar de 
andere kamers? Schrijf je dan zeker 
in en laat je onderdompelen in het 
rijkdom der mannelijkheid.

Wat voorzien wij voor jullie:
-Hapjes
-Lekkere streekbiertjes die je nog nooit 
gedronken hebt
-Whiskey voor de liefhebbers
-Tonnen memes
-Een hele avond vol entertainment
-En allerlei gadgets die je mannelijkheid 
naar ongeziene hoogtes zullen 
katapulteren!

Dresscode:
-Al de epische gadgets die jullie van 
ons gaan krijgen
-Hemd en kostuumvest met optioneel 
strikje of das
-Onderbroek (optioneel)
-GEEN broek, lang leve online 
evenementen!!

Schrijf je in, kom je pakket halen, en 
geniet van de avond!!
Exacte tijdstip voor het afhalen van 
het pakket zullen we later meedelen. 
(Hoogstwaarschijnlijk tussen 13:00 en 
16:00 op maandag te VTK Blauw)

Super mannelijke groeten
Het sterke geslacht

PS. gelieve op voorhand online te 
betalen, de firma dankt u



VTKalender 

Puzzel van de week 
Check zeker de VTK site voor extra info en eventueel bijkomende actviteiten

De winnaar van vorige week 
is Kaat Claessens, proficiat!

Deze week hebben we een 
suguru voor jullie.  Stuur je 
oplossing zeker door naar 
communicatie@vtk.ugent.
be of breng het binnen bij 
blauw en win één van onze 
(legendarische) prijzen.

naam.........................................

....................................................

e-mail.........................................

....................................................

Maandag 03/05
 20:00 Gentlemen night

Disndag 04/05 
 20:00 Infomoment Careerteam

Woensdag 05/05 
 18:00 Half time wandelding


