
Hallo allemaal,

De dagen worden langer en de  jassen 
kunnen we al eens vaker in de kast laten 
hangen, maar desondanks is dit voor ons 
een minder leuke periode. De  examens 
staan weer voor de deur en  tussen alle 
projectdeadline door zouden we nog 
eens zoveel mogelijk leerstof moeten 
verwerken. Wij zorgen echter opniew 
voor licht aan het einde van de tunnel! 
Vlak na de examenperiode organiseren 
we weer Close the Books en even later 
kan je terug op VTK driedaagse gaan. 

Je hoeft dus al zeker niet stil te zitten na 
de examenperiode. Om je volledig op de 
hoogte te brengen van alle activiteiten 
na de examens zullen we volgende week 
speciaal voor jullie nog een extra manna 
verspreiden: de Blokmanna!

Tot dan,

Charlotte en Pieter

 MANNA 24 
 12 mei -  16 mei

19:00 Ribbekes à Volenté   Geheim
di 13/05 19:00 Wakeboarden Lakeside Paradise

ma 12/05 19:00 Final Race Watersportbaan
19:00 Lege Portefeuille-goliarde Porter House



Wakeboarden
Dinsdag gaat sport voor de 1ste 
keer gaan wakeboarden! Wil je die 
vervelende examens nog even uit je 
hoofd zetten? Heb je zin in/ nood 
aan een avondje sport en plezier? 
Schrijf je dan snel in op de website, 
er zijn nog steeds enkele plaatsjes 
vrij! 

Na het sociale isolement van de blok 
en voor de ongetwijfeld schitterende 
vakantie is er nog een laatste epische 
VTK-feestje voor we elkaar bijna 3 
maanden moeten missen. Donderdag 
26 juni kunnen jullie allemaal in de 
Sioux de examens officieel vergeten 
met in het begin van de avond een 
 receptie!

Close The Books

Naar jaarlijkse gewoonte sluiten 
we het jaar af met een driedaagse. 
 Tijdens deze activiteit kan je in de 
Hoogland te Lokeren bekomen van 
de examenstress en kan je jezelf 
 ideaal voor bereiden op de zomer. 
Wij zorgen voor lekker eten, frisse 
drank, een relaxte sfeer overdag en 
een feestje ‘s avonds, en dat alles  tegen 
een spotprijsje. Het weekend gaat 
door van 30 juni tot 2 juli.Meer info 
en  inschrijvingen op de website. 

VTK Driedaagse

Final Race

Vorig jaar werd de eerste editie van deze loopwedstrijd 
 onverwacht een groot succes. Om het seizoen in stijl af te 
 sluiten  organiseren we ook dit jaar deze wedstrijd, waar we op 
zoek gaan naar een opvolger voor Nick Geldhof, die vorig jaar 
slechts 17 min 59 seconden nodig had om één rondje te lopen.

Vanaf 19u15 starten de (gratis) inschrijvingen aan het GUSB. De 
sporties zullen daar klaarzitten om jullie een borst nummer te 
geven. Voor degene die goed opgewarmd aan de start  willen ver-
schijnen spreken we om 19u af aan de Plateau om op het  gemak 
naar het GUSB in te lopen. Om 19u30 wordt door  Augustijn 
het startschot gegeven, die ook jullie tijd zal  bijhouden bij aan-
komst. Je zal nadien op de website en  Facebook  kunnen terug-
vinden hoe snel je hebt gelopen. Voor de eerste is er  uiteraard 
een trofee, alsook medailles, cinematickets en misschien wel 
een verrassing voor alle finishers! ;)



 FOTO VAN DE WEEK 

Naam:.................................................................  e-mail:............................................................

Deze week een jigsaw sudoku om de 
saaie lessen doormidden te  zagen. 
De 3 X 3 vakken zijn vervangen 
door  onregelmatige vormen. Per 
rij en  kolom mag elk cijfer wel nog 
steeds maar 1 keer voorkomen. 
Steek hem voor  woensdag in de 
 mannabrievenbus in VTK Blauw 
en maak kans op een mooie  prijs! 
Tom Braeckevelt. Je mag je vlees-
etente plant  komen  halen in 
VTK Blauw.  Jij zal nooit nog last 
hebben van vliegen op uw kot!

 PUZZEL VAN DE WEEK 

Ladies Night


