
MANNA 19
25 - 29 Maart : Charityweek

Lentefuif24Charity

Liefste VTK’ers

Deze week is er niets belangrijker dan 24Charity. We hopen 
om ieder van jullie daar te zien!

xoxo,
Dario en Iris



VTK en Delta slaan de handen in elkaar en presenteren met trots de eerste editie van 
24Charity. 24 uur lang staan de deuren van Delta wagenwijd open en organiseren we 
allerlei acties, promo’s en activiteiten voor het goede doel! Meer nog, van 12u tot 20u 
toveren we de tuin van Home Fabiola om tot de meest gezellige kermis van Gent. Kom 
eendjesvissen, pannenkoeken-eten of gewoon wat achterover leunen met een pintje in 
de hand.  
 
Nogmaals, mocht je erover gelezen hebben:
ALLE WINST GAAT NAAR HET GOEDE DOEL, 24 UUR LANG!
* Wanneer? 25 maart 10 a.m.
* Waar?  Delta + tuin Fabiola
* Waarom? Plezier maken voor het goeie doel! 

C h a r i t y

Met de winst van al dat drinken, eten en feesten zal de horeca-opleiding van enkele 
Nepalese jongeren ondersteund worden. Cunina vzw is een Belgische onafhankelijke 
ontwikkelingsorganisatie. Ze ijveren voor een betere toegang en kwaliteit van basis 
en secundair onderwijs, onafhankelijk van politieke, religieuze of maatschappelijke 
overtuiging. (meer info over het project vind je hier (https://www.cunina.org/over-
cunina).

a t t r a C t i o n s

 * Challenge you friends:  Rodeo, Hammer Slammer, Fishing Ducklings and Adfundum Cycler!
* Cycle your own Smoothie or Cocktail
* Create your own Soda 

B e  t h e r e  o r  B e  s q u a r e

VTK & Delta presents: 24Charity



Tijdens TechBoost! leer je alles over de werking van motoren, zowel 
verbrandingsmotoren als elektrische motoren, en wordt uiteraard ook de visie op het 
ontwerp van duurzame motoren behandeld, en welke bijdragen ingenieurs leveren voor 
het ontwerp van de milieuvriendelijke motoren van de toekomst.

Techboost

TopCopy: € 0.025/pagina zwart wit
Pizza Hut: € 5.95/ pizza
Golden Scissors: € 10% korting/ knip beurt
Fluotopics: € 3 korting/ uur bijles
Bavet Gent: Free meatballs/ eat-in
JIMS:  13e maand gratis 

Epic ledenkorting



Welke kaart moet “?” zijn ?....................................

Proficiat   Arthur Van den 
Fonteyne , je wint een reiseditie 
van Catan! Kom die halen in 
blauw.   Breng je opgeloste 
manna naar blauw voor 
woensdagavond en maak kans 
op een leuke prijs!

naam: ..................................................... 
e-mail: ....................................................

 

VTKalender 

Puzzel van de week

Maandag  25/03      

 10:00 24Charity    Delta 
 19:15 Lopen rond de watersportbaan  Plateau   
 20:00 BEST AV 10    VTK Groen

Woensdag  27/03  

 19:00  IAESTE AV 10    VTK Groen 

Donderdag  28/03 
 19:00 TECHBOOST! 2019   Plateau/Ufo 
 19:15  Speedteamtraining VII   Plateau 


