
MANNA 23
09 Mei - 13 Mei : OverdrachtsWeek

Hey VTK’ers!

Week 11 is aangebroken en het einde 
van dit schooljaar is in zicht, maar 
geen nood! Deze week zijn er nog 
genoeg mogelijkheden om nog een 
stapje in de wereld te zetten.

Zo zijn er opnieuw een aantal 
infomomenten voor de VTK comités, 
zoals die voor het sportteam en het 
Lustrumcomité.

Daarnaast vallen ook de jaarlijkse 
Gentlemen’s en Ladies Night! Schrijf 
je zeker in en kom eens kijken.

Ook Interne en Temmer steken de 
handen nog een laatste keer uit de 
mouwen om een epische laatste 
initiatieactiviteit te organiseren voor 
de eerstejaars en hun meters en 
peters.

Veel liefs,
Lauren, Gwendolyn en Anouk



L a d i e s 
Night

Who run the world? Girls!
Vrouwen van VTK, verenigt u!

Op deze avond leggen wij onszelf eens 
goed in de watten, zoals we verdienen.
Het laven van onze dorst doen we met 
fancy cocktails en natuurlijk nog wat 

echte wijvendrank dabei.
Om ons prachtige intellect te spijzen 
en brandende vragen eindelijk 
beantwoord te zien, komt seksuologe 
Lotte van ‘A Lotte Love’ ons ook nog 
vereren met een bezoekje. Zoals ‘ladies 
don’t kiss and tell’ laten wij de rest van 
dit sprankelende evenement nog even 

een mysterie.

Dress 
c o d e : 

Pretty in 
Pink.

See you there!

Gentlemen’s 
Night

De jaarlijkse gentlemen’s night is 
terug!

Uiteraard zullen we weer ubermannelijk 
zijn en zal het testosteron de ladies 

boven gewoon onbevlekt bevruchten!

‘Maar ik heb helemaal nog geen 
borsthaar of baardgroei :’( ‘

Geen zorgen wij ook niet persé daarom 
voorzien wij vanalle randanimatie 
en consumpties die dit tekort aan 
traditionele mannelijkheid kunnen 

compenseren.



Aangezien toxic masculinity en het 
opkroppen van gevoelens bij mannen 
ook actueel is zal er ook plaats zijn om 
eens je hartje te luchten, als een echte 

vent!

Dress code: Zaddy
Voedsel: Jamon Ibérico en 

frituursnacks
Drank: Sterke bieren, pilsjes en whiskey

Randanimatie: Caféspellen
Tetten: Tetten?

Schrijf je zeker in om te kunnen 
overcompenseren voor uw 

penisgrootte in een veilige omgeving!

Infomoment 
Lustrumcomité
Beste medewerkers van de beste kring 
van Gent

Zoals jullie ongetwijfeld weten zal de 
VTK volgend jaar haar 100e verjaardag 
vieren. We zullen dit doen door allerlei 
evenementen te ‘pimpen’ maar ook 
door heuse lustrum activiteiten te 
organiseren. Dit vergt natuurlijk wel 
veel tijd en moeite en daarom stellen 
we een lustrum comité samen. Zie jij 
het zitten om samen met Evi en Wally 
dit alles te organiseren? Kom dan zeker 
af naar het lustrumcomité infomoment 
op 9 mei om 18u in VTK rood. (Boven 
de automaten)

We zullen daar meer info geven, al 
jouw vragen beantwoorden en ook wat 
brainstormen.

Infomoment Sport 
team
Heb je altijd al eens willen 
meehelpen aan het organiseren van 
sportactiviteiten? Dan is het VTK sport 
team misschien wel iets voor jou!
Volgend jaar zouden we voor het 
eerst werken met een vast sport 
team doorheen het jaar. Hierbij 
zou het team verantwoordelijk zijn 
voor tal van initiatieactiviteiten (bv 
bierbowling, initiatie baanwielrennen, 
zelfverdedigingscursus...) doorheen 
het jaar waarbij nieuwe initiatie ideeën 
zeker mogen worden georganiseerd. 
Verder kunnen jullie ook meewerken 
aan de grote sport evenementen (IFT, 
12 urenloop, IFK finaledag...).
Als team kan je natuurlijk ook genieten 
van talloze voordelen zoals de epische 
teambuildings, gratis inkom op VTK-
events of gewoon de appreciatie van 
heel VTK?
Ben je geïnteresseerd om deel uit te 
maken van ons team, kom dan zeker 
eens langs op ons infomoment op 
woensdag 11/05 om 20u

xxx
sport



VTKalender 

De winnaar van vorige week is 
Aurélie Scibetta! Jouw prijs ligt in 
VTK Blauw te wachten.

Deze week hebben we een 
Skyscraper Sudoku voor jullie. 
Vergeet niet jouw oplossing in 
de brievenbus in VTK Blauw te 
steken of door te mailen naar 
communicatie@vtk.ugent.be.

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

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

Puzzel van de week 

Maandag 09/05
 18.00 Infomoment Lustrumcomité VTK Rood
 19.00 BEST Ledenvergadering 13  VTK Groen
 19.00 Initiatieactiviteit 6: BBQ+Cantus Delta
 19.00 Deltamedewerkers Bedanking Overpoort Bowl
 19.30 Lopen op maandag  Plateau
 21.00 Overdrachtsgoliarde  Delta

Dinsdag 10/05 
 19.00 Gentlemen’s Night   Delta
 21.00 Ladies Night   Delta

Woensdag 11/05
 19.30 IAESTE AV 11   VTK Groen
 20.00 Infomoment Sport team  VTK Groen

Donderdag 05/05
 18.15 Sportbedanking   Plateau


