
MANNA 6
22-26 Oktober : Halloween Week 

Dag liefste VTK’ers

‘Ah, eindelijk drie dagen welverdiende
rust na enkele vermoeiende
weken vol topactiviteiten!   
Maandag gaan we als goede gewoonte 
lopen rond de watersportbaan om 
daarna onze avond af te sluiten op de 
Golliarde. Dinsdag is het dan weer
tijd om te griezelen. ‘s Middags wordt
er overheerlijke pompoensoep 
uitgedeeld in de hal van de Plateau. 
Daarna is het weer tijd voor de beste 

cantus van het jaar, niet één verdiep 
maar drie verdiepen worden gebruikt.
Woensdag is de laatste lesdag van 
deze week ideaal om ‘s avonds het 
monster in jezelf bovenhalen op de 
Halloweenparty in Delta. 

Happy Halloween!
 
Veel liefs
Iris en Dario

 IFT



Naar goede gewoonte trekken we 
maandag onze loopschoenen aan voor 
ons rondje ronde de watersportbaan! 
We vertrekken om 19u15 @ plateau en 
19u30 @ GUSB. We voorzien zoals steeds 
aquarius, water en de mogelijkheid om 
sleutels, gsm, trui ... op te bergen.

Deze week loopt FRiS met ons mee om 
jullie te vertellen wat ze doen!

Lopen met FRIS

Tuesday 6th of November.
Maak je klaar voor een vijfde editie van 
Drum and Bass in Delta!
Line-up:
Phase, Avalon dnb, Sorted Seizure, 
Wax & Winey, TDay, Hiraeth
Fee: 2 euro till 00.00h
4 euro from 00.00h till dawn  
Be there or be square!

Drum n Bass 5.0



Shot van de week: Passoa
Bier van de maand: La Trappe

Dagpromo’s:
--- Maandag: Cornet 1+1 3 euro
--- Dinsdag: Gin Tonic 3,5 euro
--- Woensdag: Wijn 1,5 euro
--- Donderdag: Wodka Red Bull 4 euro

Delta promo’s

Drie verdiepen, drie cantussen, drie kringen. Dat is het idee van de drieverdiepencantus. Dit jaar 
zullen de VEK en de VPPK ons vervoegen voor de tweede editie van deze drieverdiepencantus! Het 
belooft een epische cantus te worden waar weer eens wat records zouden kunnen sneuvelen. De 
locatie voor deze unieke verbroedering is het beste café van Gent en omstreken: Delta!
Deze cantus is enkel voor gedoopten.

Drieverdiepencantus

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 per eat-in
JIMS:   13e maand gratis

Ledenkorting



Deze week gaat het er nog anders 
aan toe, we doen een meme 
wedstrijd

Proficiat Yoni Geers u mag uw spe-
ciale glazen VTKop komen ophalen 
in VTK blauw. Steek de opgeloste 
Manna binnen in Blauw voor woens-
dagmiddag en win een supercoole 
prijs!

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

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

Meme van de week 

Plak hier een meme waarmee je denkt 
dat je kan winnen. Hoe grappiger hoe 
meer kans je maakt om te winnen.  
 

Maandag 29/10

 17:45 S.D. - IT and Electronics    iGent  
 19:00 Lopen rond de watersportbaan met FRiS  GUSB  
 20:00 Golliarde      Delta

Dinsdag 30/10 
 18:00 Drieverdiepencantus    Delta

Woensdag 31/10 
 19:00 IAESTE AV3     VTK Groen 
 21:00 Halloweenparty     Delta  
   
 

Binnenkort Inschrijven voor  
 City trip Delft-Rotterdam    29/10   18:00 
 Ijshockey     30/10  19:00

VTKalender 


