
MANNA 23
6 - 10 mei:  Genderweek

Liefste VTK’ers

VTK wint 12Urenloop, iets wat 
je tot nu toe al vaker gehoord 
hebt. Er is immers nog een groter 
sportevenement dat allesbepalend 
is voor de presatie van onze faculteit, 
namelijk de IFK finale dag. Wedstrijden 
beginnen vanaf 18u in het GUSB. 

We moeten nu eenmaal beseffen dat 
we in de voorlaatste week van dit 
academiejaar zitten, gelukkig voor 

jullie wordt er deze week nog een 
talrijk aantal activiteiten voorzien 
voor jullie. Van decadent koffietasten 
in het IGent tot * de verrassing* 
op ladies/men’s night en afsluitend 
met een culinair orgasme tijdens het 
etentje met cultuur. 
@mensenmettestjes succes!

xoxo
Dario en Iris

12Urenloop



Met onze overwinning op de 12urenloop bewezen we al dat we de beste lopers 
hebben van Gent, maar lukt het ons ook om ons na 10 jaar te kronen tot 
sportiefste faculteit van Gent?
Die kans is er maandag 6 mei op de grote IFK finale dag, waarop we ons konden 
plaatsen voor beide finales van het basket, beide halve finales van de volleybal 
en ook de finale van het heren minivoetbal!
Hopelijk ben jij ook in het GUSB vanaf 19u om onze 5 ploegen naar hun 
overwinningen te stuwen en zo sportgeschiedennis te schrijven voor VTK
Winning isn’t Everything, it’s the only thing!

VTK@ IFK finale dag

Yes! Het is weer zover! Een avond zonder dat 
mannelijk gwwespuis!

Wat kunnen jullie van zo een avond 
verwachten?
We denken aan een gezellige avond met 
cocktails, nog cocktails en nog cocktails en 
misschien nog wat meer cocktails.
Jullie worden verwacht om 21u in de lounge 
voor dus heel wat cocktails en goed veel 
lekkere hapjes.

De inkom bedraagt slechts 3 euro! En wie 
weet wat hebben we nog in petto (buiten 
nog meer cocktails)?

PS: dresscode = casual chic

Ladiesnight (07/05)



Vanaf heden hebben we als VTK een speciale 
klantenkaart bij Au Pain Marie. I.p.v. 15+1 gratis, 
hebben al onze leden recht op 10+1 gratis. 
Dit enkel op vertoon van uw lidkaart.

Extra ledenkorting!

Mannen der ingenieurswetenschappen 
verenig u!

Kom op 7 mei naar Delta in een classy outfit. 
Alle mannelijke basisbehoeften zullen ingevuld 
worden! 
Maten, makkers, mannen, tot op de mensnight 
@ Delta!

Het is 3 euro inkom voor leden en 5euro voor 
niet leden.

“alchol may be man’s worst enemy, but the 
bible says    love your enemy”

Dresscode = business casual

Mensnight (07/05)

Om het cultuurjaar af te sluiten 
gaan we op 9 mei met 25 man 
gezellig samen naar Yammi 
Yammi om ons eens goed vol te 
proppen met overheerlijke sushi. 
De inschrijvingen zitten helaas al 
vol maar er is niet voor niets een 
wachtlijst natuurlijk.

Cultuuretentje



Proficiat Eva De Jaeger, jij wint 
een verwenpakket van rituals. 
Je mag die vanaf maandag komen 
halen in blauw.   Het is weer tijd voor 
een towersudoku. Steek de opge-
loste Manna binnen in Blauw voor 
woensdagmiddag en win een super-
coole prijs!

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

Puzzel van de week 

Maandag 06/05   

 14:00 Koffietasting    IGent    
 18:00 IFK FInaledag    Gusb   
 19:00 Initiatiedoop 6: BBQ +initiatiecanuts Delta  
 21:00 Goliarde     Delta

Dinsdag 07/05 
              21:00 Men’s Night    Delta 
 21:00 Ladies Night    Plateau   
 20:00 Ouderolderscantus   Delta

Woensdag 08/05 
 19:00 Panelgesprek: Circulair Bouwen  Vandenhove paviljoen 
 19:00 IAESTE AV12    VTK Groen

Donderdag 09/05 
 18:00 Codesprint V    VTK Groen  
 18:45 Cultuur-etentje    Yammi Yammi  
 21:00 GK Manillen @Lounge   Delta 

VTKalender 


